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കൊവിഡ്19ജീവനക്്ാരിരെക്്്ം;

മംൂതബ:മോകറൂൂൂർമാർഉൾലപൂൂലടജീവ
നകൂൂാർകൂ്ൂലൊവിഡൂ19സൂൂിരീകരിചൂൂ
തിലനതൂൂൂടർനൂ്ൂമംൂതബനഗരതൂൂിലല
ബപൂശസത്മായരണൂ്ൂആശൂപബതൂികൾ
അടചൂൂൂപൂടൂൂി.നഗരതൂൂിലലബപൂശസത്മാ
യമോകൂ്ൂഹാർഡിറൂ്ൂ,ജസ്മൊകൂ്ൂആശൂ
പബതൂികളാണൂഅടചൂൂൂപൂടൂൂിയത.ൂമോ
കൂ്ൂഹാർഡിറൂ്ൂആശൂപബതൂിയിൽ26ന
ഴസൂൂമാർകൂൂൂംമൂനൂ്ൂമോകറൂൂൂർമാർകൂൂൂ
മാണൂമോഗംസൂൂിരീകരിചൂൂത.ൂനഴസൂൂ
മാരിൽഭൂരിപകൂൂവംൂമലയാളികളാണ.ൂ
ജസ്മൊകൂ്ൂആശൂപബതൂിയിൽഒരൂന
ഴസൂിനംൂഒരൂവാർഡൂമോയികൂൂൂമാണൂ
മോഗം.എനൂൂാൽ,രണൂ്ൂആശൂപബതൂികളി
ലംൂകൂടൂതൽമപർകൂൂൂതവറസ്ബാധി
ചൂൂിടൂൂൂലണൂൂനൂൂൂപറയലപൂൂടൂനൂൂൂ..മോ
കൂ്ൂഹാർഡിറൂൂിൽഅമൂൂമോളംമപർകൂൂൂ
മോഗംബാധിലചൂൂനൂൂൂംഇവരിൽ46മപ
ർമലയാളികളാലണനൂൂൂംെിലമാധയൂമ
ങൂൂൾറിമപൂൂർടൂ്ൂലെയതൂ.ൂലൊവിഡൂബാ
ധിചൂൂ40മലയാളിനഴസൂൂമാരൂലടസൂര
കൂൂഉറപൂൂാകൂൂണലമനൂ്ൂആവശയൂലപൂൂടൂ്ൂമക
രളതൂൂിലലബപൂതിപകൂൂമനതാവൂരമമശൂ
ലെനൂൂിതൂൂലമഹാരാേ്ബടൂആമോഗയൂമ
ബനൂൂൂിരാമജേ്മൊപൂൂിനൂകതൂൂയചൂൂൂ.
മോകൂ്ൂഹാഡിറൂൂിൽലൊവിഡൂബാധി
ചൂൂഎഴൂപതൂകാരനൂഹൂേയശസബ്തൂബകൂി
യനടതൂൂിയതിലൂലടയാണൂമോഗംപട
ർനൂൂലതനൂൂാണൂകരൂതൂനൂൂത.ൂമോഗി
പിനൂൂീടൂമരിചൂൂൂ.ധാരാവിയിൽമോഗം
ബാധിചൂൂമോകറൂൂൂറംൂഇവിലടമോലി
ലെയതൂിരൂനൂൂൂ.
മോഗംബാധിചൂൂവരിൽഒരൂനഴസൂി
ലൂൂൂനിലഗൂരൂതരമാലണനൂൂൂംഇവലര
ബാബനൂൂൂയിലലആശൂപബതൂിയിമലകൂൂൂമാ
റൂൂിലയനൂൂൂംഒപൂൂംബപൂവർതൂൂിചൂൂിരൂനൂൂമല
യാളിനഴസൂൂമാർപറയൂനൂൂൂ.
മോസൂൂൂൂലിൽകഴിയൂനൂൂമലയാളികള
ടകൂൂമൂളൂൂനഴസൂൂമാലരഏതാനംൂേിവ
സങൂൂളായിഅവിലടഐലോമലേനി
ൽആകൂൂിയിരികൂൂൂകയാണ.ൂആസമയ
തൂ്ൂആശൂപബതൂിയിൽഡയൂൂടൂൂിയിലൂണൂൂാ
യിരൂനൂൂനഴസൂൂമാർതലനൂൂയാണൂഇ
മപൂൂഴംൂരാപൂൂകലിലൂൂാലതഡയൂൂടൂൂിയിൽതൂ
ടരൂനൂൂത.ൂമോസൂൂൂൂലിൽതാമസികൂൂൂനൂൂവ
രിൽമൊവിഡൂമോസിറൂൂീവൂആകൂനൂൂവ
ലരആശൂപബതൂിയിമലകൂൂൂമാറൂൂൂനൂൂൂണൂ്ൂ.
എനൂൂാൽ,പരിമോധനാഫലമടകൂൂംവി
വരങൂൂൾഇവർകൂൂൂതകമാറൂനൂൂിലൂൂ.
ജസ്മൊകൂ്ൂആശൂപബതൂിയിൽഒരൂന

ഴസൂിനൂമാബതൂമമമോഗംബാധിചൂൂിടൂൂൂളൂൂൂ
എനൂൂാണൂഅധികൂതരൂലടവാേം.അ
മതസമയം,ഇവിലടനിരവധിമപർകൂ്ൂ
മോഗംബാധിചൂൂിടൂൂൂലണൂൂനൂൂൂംഅധികൂത
ർഇതൂമൂടിവയകൂൂൂൂകയാലണനൂൂൂംഒരൂ
നഴസൂ്ആമോപികൂൂൂനൂൂവിഡിലോസ
മനൂൂശംസമൂഹമാധയൂമങൂൂളിൽബപൂെരി
ചൂൂിരൂനൂൂൂ.ലൊവിഡൂ19മോഗിെികിതൂൂ
യിലൂളൂൂകാരയൂംആശൂപബതൂിമാലന
ജലൂമൂ്ൂൂജീവനകൂൂാരിൽനിനൂൂൂമറചൂൂൂവ
ലചൂൂനൂൂൂംനഴസൂ്ആമോപിചൂൂൂ.ഇമതതൂൂൂ
ടർനൂ്ൂഇനൂൂലലആശൂപബതൂിഅധികൂത
രൂമായിനടതൂൂാനിരൂനൂൂെർചൂൂബൂഹാ
ൻമംൂതബമൊർപൂൂമറേൻറദൂൂാകൂൂി.
അമതസമയം,ഇമപൂൂൾആശൂപബതൂി
യിൽകൂതയൂമായെികിതൂൂലഭികൂൂൂനൂൂൂ
ലണൂൂനൂ്ൂമോകൂ്ൂഹാഡിറൂൂിൽമോലിലെ
യൂൂൂനൂൂഒരൂനഴസൂ്ബപൂതികരിചൂൂൂ.ആശൂ
പബതൂിയിൽ െികിതൂൂലകൂൂതൂൂിയമോഗി
യിൽനിനൂൂാണൂഅസൂഖംപകർനൂൂത.ൂ
അവിലടമവണൂൂബതൂസൂരകൂൂാമൂൻകരൂ
തലൂകൾഉണൂൂായിരൂനൂൂിലൂൂ.ആസമയ
തൂൂാണൂനഴസൂൂമാർകൂൂൂംമോകറൂൂൂർമാർ
കൂൂൂംഅടകൂൂംഅസൂഖംപകർനൂൂത.ൂ
അതിനൂമശേംമറൂൂൂളൂൂവരിമലകൂ്ൂപക
രൂകയായിരൂനൂൂൂഎനൂ്ൂനഴസൂ്പറഞൂൂൂ.

അർജ്നസംഗീതംഓർമയായി
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
ലൊചൂൂി:അരനൂറൂൂാണൂൂൂമൂൻപൂഉേിചൂൂൂയർനൂൂഅർജൂ
നസംഗീതംനിലചൂൂൂ.ഉതൂൂവാരവങൂൂളംൂപാടൂൂിൽപൂ
തൂൂബപൂണയവസനൂൂവംൂബാകൂൂിയാകൂൂിസംഗീതകൂ
ലപതിഎം.ലക.അർൂൂജൂനൻൂൂമാസൂൂൂൂർ(84)വിടവാ
ങൂൂി.ലൊചൂൂിപളൂൂൂരൂതൂൂിയിലലപാർൂൂവതിമനൂൂിരംവ
സതിയിൽൂൂഇനൂൂലലപൂലർലചൂൂ3.30നായിരൂനൂൂൂഅ
നൂൂൂയം.
ലൊമോണമാനേണൂൂങൂൂൾൂൂപാലിമകൂൂണൂൂതിനാ
ൽൂൂലോതൂേർൂൂശനമൂണൂൂായിലൂൂ.എകൂൂിലംൂരാവിലലമൂ
തൽൂൂപളൂൂൂരൂതൂൂിയിമലകൂ്ൂനിരവധിമപർൂൂഎതൂൂി.
ഉചൂൂയകൂൂ്ൂരണൂ്ൂമണിമോലടഔമേൂോഗികബഹൂമതി
കമൊലടപളൂൂൂരൂതൂൂിലോതൂശമൂശാനതൂൂിൽൂൂസം
സക്രിചൂൂൂ.മകൂൂൾൂൂ:അമോകൻൂൂ,മരഖ,നിമൂൂി,അനി

ൽൂൂ,ബശൂീകല.മരൂമകൂൂൾൂൂ:സൂഗനൂൂി,മൊഹൻൂൂോസ,്
അംബൂജാകൂൂൻൂൂ,റാണി,തേൻൂൂ.
1600മലലറനാടകഗാനങൂൂൾലകൂൂപൂൂംഇരൂനൂൂൂറൂ
സിനിമകളിലായിആയിരമതൂാൂളംഗാനങൂൂൾകൂൂൂം
സംഗീതംപകർനൂൂൂ.ബപൂണയവംൂഉതൂൂവാരവങൂൂളംൂ
ആമോേികൂൂൂനൂൂഅർജൂനഈണങൂൂൾകൂൂിടയിൽ
ബശൂമദൂൂയമായഓണപൂൂാടൂൂൂകളൂമൂണൂ്ൂ.
നാടകഗാനങൂൂൾൂൂഒരൂകൂൂിലകൂൂണൂ്ൂസംഗീതമൊ
കലതൂൂതൂൂിയഅർൂൂജൂനൻൂൂ1968ൽൂൂ"കറൂതൂൂപൗ
ർൂൂണമി'എനൂൂെിബതൂതൂൂിലൂലടയാണൂസിനിമയിലല
തൂൂിയത.ൂെിബതൂതൂൂിനൂമവണൂൂിപി.ഭാസക്രൻരെി
ചൂൂമാനതൂൂിൻമൂറൂൂതൂ്ൂ,ഹൂേയമൂരൂകീനീഎനൂൂീഗാ
നങൂൂൾബശൂമദൂൂയങൂൂളായി.പിനൂൂീടൂബശൂീകൂമാരൻൂൂത
മൂൂിയൂമായൂളൂൂസൗഹൂേതൂൂിൽമധൂരസൂനൂൂരമായ

ഒമടൂൂലറഗാനങൂൂൾമലയാളതൂൂിനൂലഭിചൂൂൂ.വയലാർൂൂ,
ഒ.എൻൂൂ.വി.കൂറൂപൂ്ൂഎനൂൂിവരടകൂൂംഒടൂൂൂമികൂൂഗാനര
െയിതാകൂൂൾലകൂൂപൂൂവംൂബപൂവർൂൂതൂൂിചൂൂൂ.ലക.ലജ.മയ
ശൂോസ,്പി.ജയെബനൂൂൂൻൂൂ,വാണിജയറാംഎനൂൂിവ
രാണൂഅമദൂൂഹതൂൂിലൂൂൂഗാനങൂൂൾൂൂഅധികവംൂആ
ലപിചൂൂത.ൂ
നാടകസംഗീതമൊകതൂൂിനൂസവൂാഭാവികതയൂലട
തലംനൽൂൂകിസിനിമയിമലലകൂൂതൂൂിയഅർൂൂജൂനൻൂൂ
മാസൂൂൂൂറൂലടശിേയൂഗണതൂൂിൽൂൂഎ.ആർൂൂ.റഹ്മാൻൂൂ
മോലൂമൂണൂ്ൂ.സംഗീതതൂൂിനൂഅമൂലയൂസംഭാവനക
ൾൂൂനൽൂൂകിയാണൂഅർൂൂജൂനൻൂൂമാസൂൂൂൂറൂലടവിടവാങൂൂ
ൽൂൂ.ജയരാജൂസംവിധാനംലെയതൂ"ഭയാനകം'എ
നൂൂെിബതൂതൂൂിനൂഅമദൂൂഹതൂൂിനൂമികചൂൂസംഗീതസം
വിധായകനൂളൂൂസംസൂൂാനപൂരസ്കാരംലഭിചൂൂൂ.

സാമ്്ത്്ികനിെ
കമച്്കപ്ട്ത്്്ാൻ
േദ്്തിരവണം:രോദി

നയൂൂഡൽഹി:ലൊവിഡൂപശൂൂാ
തൂൂലതൂൂിൽസാമൂൂതൂൂികവയൂ
വസൂൂയകൂൂൂൂണൂൂാകൂനൂൂആഘാ
തംപരിഹരികൂൂാൻയൂദൂൂകാ
ലാടിസൂൂാനതൂൂിൽപദൂൂതിക
ൾതയാറാകൂൂണലമനൂ്ൂമകബനൂൂൂ
മബനൂൂൂിമാമോടൂബപൂധാനമബനൂൂൂിന
മരബനൂൂൂമൊേി.ഇതൂഅവസരമാലയടൂതൂ്ൂ
മമകൂ്ൂഇൻഇനൂൂൂയപദൂൂതിമൂമൂനൂടൂൂൂലൊ
ണൂൂൂമോകാനംൂമബനൂൂൂിസഭാമോഗതൂൂിൽ
അമദൂൂഹംനിർമേശിചൂൂൂ.വിഡിമോമൊ
ണഫറൻസിങൂവഴിയായിരൂനൂൂൂമബനൂൂൂി
സഭാമോഗം.
മൊകൂ്ൂഡൗണിൽനിനൂൂൂരാജയൂംഘ
ടൂൂംഘടൂൂമായിപൂറതൂൂൂകടകൂൂൂലമനൂൂസൂെ
നയംൂമൊേിനൽകി.മോടൂ്ൂസമ്ോടൂൂൂക
ലൊഴിലകയൂളൂൂബപൂമേശങൂൂളിൽവിവിധ
ഡിപൂൂാർടൂ്ൂലമനൂൂൂൂകൾപതൂലകൂൂതൂറകൂൂാ
ൻജാബഗൂതമോലടയൂളൂൂനടപടികൾ മവ
ണം.മൊകൂ്ൂഡൗണിനൂമശേമൂളൂൂസാ
ഹെരയൂങൂൂൾകൂ്ൂഅനൂമോജയൂമായസബ്ടൂാ
റൂൂജികളൂണൂൂാകൂൂണം.പതൂൂൂബപൂധാനതീ
രൂമാനങൂൂൾ,പതൂൂൂബപൂധാനഏരിയകൾ
എനൂൂിവയടങൂൂിയലിസൂ്ൂൂൂതയാറാകൂൂാൻമ
ബനൂൂൂാലയങൂൂമൊടൂബപൂധാനമബനൂൂൂിനിർമേ
ശിചൂൂൂ.എലൂൂാമബനൂൂൂാലയങൂൂൾകൂൂൂംബിസി
നസ്തൂടർചൂൂാപദൂൂതിമവണലമനൂൂൂംബപൂ
ധാനമബനൂൂൂി.

എംേിമാരക്ട
ശമ്്ളം 
30% 
കറ്യക്്്്ം

നയൂൂഡൽഹി:
ലൊവിഡൂബപൂ
തിമോധ-ദൂ
രിതാശവൂാസ
ബപൂവർതൂൂന
ങൂൂൾകൂൂൂളൂൂ
ഫണൂ്ൂകലണൂൂ
തൂൂൂനൂൂതിലൂൂൂ
ഭാഗമായിബപൂ
ധാനമബനൂൂൂി
യംൂമബനൂൂൂിമാരംൂഅടകൂൂംപാർലലമൂൂ്ൂഅം
ഗങൂൂളൂലടശമൂൂളംലവടൂൂികൂൂൂറയകൂൂൂാൻമക
ബനൂൂൂമബനൂൂൂിസഭാമോഗതൂൂിൽതീരൂമാനം.ഏ
ബപൂിൽഒനൂൂൂമൂതൽഒരൂവർേമതൂൂകൂ്ൂ30
ശതമാനംശമൂൂളമാണൂകൂറയകൂൂൂൂക.രാബടൂൂൂ
പതി,ഉപരാബടൂൂൂപതി,സംസൂൂാനഗവർണർ
മാർതൂടങൂൂിയവരംൂസവൂമമധയാശമൂൂളം
ലവടൂൂികൂൂൂറവിനൂതീരൂമാനിചൂൂിടൂൂൂലണൂൂനൂ്ൂമക
ബനൂൂൂമബനൂൂൂിബപൂകാശൂജാവമഡകൂൂർപറഞൂൂൂ.
എംപിമാരൂലടശമൂൂളം,അലവൻസൂക
ൾ,ലപൻേൻനിയമംമഭേഗതിലെയതൂൂ
മവണംലവടൂൂികൂൂൂറയകൂൂൂൂനൂൂതൂനടപൂൂാകൂൂാ
ൻ.ഇതിനൂളൂൂഓർഡിനൻസിനംൂമബനൂൂൂിസ
ഭഅനൂമതിനൽകി.ശമൂൂളംമാബതൂമാണൂ
കൂറയകൂൂൂൂനൂൂലതനൂൂൂംഅലവൻസൂകളംൂ
ലപൻേനംൂലവടൂൂികൂൂൂറയകൂൂൂിലലൂൂനൂൂൂംപി
നൂൂീടൂസർകൂൂാർവകൂൂാവൂവയൂകൂൂമാകൂൂി.
എംപിമാരൂലടബപൂാമേശികവികസനഫ
ണൂൂൂകൾരണൂൂൂവർേമതൂൂകൂ്ൂസസല്പൻ
ഡൂലെയൂൂാനംൂതീരൂമാനം.ഇതൂവഴി7,900
മൊടിരൂപലൊവിഡൂബപൂതിമോധബപൂവർ
തൂൂനങൂൂൾകൂൂൂലഭികൂൂൂലമനൂ്ൂമബനൂൂൂിപറ
ഞൂൂൂ.ഇതൂൂരതൂൂിൽസമാഹരികൂൂൂനൂൂപ
ണലമലൂൂാംകണമോളിമഡറൂൂഡൂഫണൂ്ൂഒഫൂ
ഇനൂൂൂയ(സിഎഫഐൂ)യിമലകൂൂാണൂമോകൂ
കലയനൂ്ൂമബനൂൂൂിവയൂകൂൂമാകൂൂി.പാർലലമൂൂൂി
ലൂൂൂഅനൂമതിയിലൂൂാലതഈഫണൂൂിൽനി
നൂ്ൂപണംപിൻവലികൂൂാനാവിലൂൂ.നികൂതി
കൾവഴിയംൂമറൂൂൂംസർകൂൂാരിനൂകിടൂൂൂനൂൂ
എലൂൂാവരൂമാനവംൂകണമോളിമഡറൂൂഡൂ
ഫണൂൂിമലകൂൂാണൂമോകൂനൂൂത.ൂ
കാരൂണയൂബപൂവർതൂൂനങൂൂൾവീടൂൂിൽനി
നൂൂൂതൂടങൂൂണംഎനൂൂതതവൂതൂൂിലൂൂൂഅടി
സൂൂാനതൂൂിലാണൂഎംപിമാരംൂമബനൂൂൂിമാ
രംൂശമൂൂളംകൂറയൂകൂൂൂനൂൂലതനൂൂൂമബനൂൂൂിപ
റഞൂൂൂ.രാജയൂതൂൂിനൂശരിയായസമനൂൂശമാ
ണൂഇതൂവഴിനൽകൂനൂൂലതനൂൂൂംഅമദൂൂ
ഹം.മൊകസൂഭയിൽ543,രാജയൂസഭയിൽ
245എംപിമാർവീതമാണൂളൂൂത.ൂലൊതൂൂം
788.ഓമോഎംപിയൂലടയംൂബപൂാമേശിക
വികസനഫണൂൂിമലകൂൂ്വർേംഅഞൂൂൂ
മൊടിരൂപവീതമാണൂനൽകൂനൂൂത.ൂ
2020-21,2021-22വർേങൂൂളിൽഈ ഫ
ണൂൂ്നൽകിലൂൂ.
മബനൂൂൂിസഭാതീരൂമാനലതൂൂസവൂാഗതംലെ
യതൂബിലജപിഅധയൂകൂൂൻലജ.പി.നഡൂൂമേ
ശീയതാതപൂരയൂമാണൂപാർടൂൂികൂൂൂബപൂധാന
ലമനൂൂൂബപൂതികരിചൂൂൂ.ശമൂൂളംകൂറചൂൂതിലന
സവൂാഗതംലെയതൂമൊണബഗൂസ്ബപൂാമേശി
കവികസനഫണൂ്ൂനിർതൂൂിയതിൽവിമോ
ജിപൂൂൂംബപൂകടിപൂൂിചൂൂൂ.എംപിമാരൂലടപകൂ്ൂലെ
റൂതാകൂൂൂനൂൂതീരൂമാനംപൂനപൂൂരിമോധി
കൂൂണലമനൂ്ൂമൊണബഗൂസ്മൂഖയൂവകൂൂാവൂര
ണേീപൂസൂർമജവാലടവൂീറൂ്ൂലെയതൂ.ൂഅമത
സമയം,മൂൻമബനൂൂൂിജയറാംരമമേ്ഫണൂ്ൂ
സസല്പൻഡൂലെയതൂതിലനസവൂാഗതംലെ
യതൂതൂപാർടൂൂിയിൽരണൂൂഭിബപൂായംഎനൂൂ
സൂെനനൽകിയിടൂൂൂണൂ്ൂ.ലൊവിഡൂദൂരിതാ
ശവൂാസതൂൂിനൂബപൂമതൂയകഫണൂൂൂണൂൂാകൂൂാലത
കണമോളിമഡറൂൂഡൂഫണൂൂിമലകൂൂൂതൂകമാ
റൂൂൂനൂൂതൂആറൂവർേലതൂൂസാമൂൂതൂൂികത
കർചൂൂാെിബതൂംമറയകൂൂൂാനാലണനൂ്ൂസിപി
എം.ബപൂതിമകൾനിർമികൂൂാനംൂപബൂൂിസിറൂൂി
കൂൂൂമവണൂൂിയംൂസർകൂൂാർലോതൂപണം
ധൂർതൂൂടിലചൂൂനൂൂൂംപാർടൂൂി.

മംുബൈയിൽ 
ആശപുതരുികൾ അടചുുു
26നഴസൂൂമാർകൂൂൂംമൂനൂൂൂമോകറൂൂൂർമാർകൂൂൂംതവറസ്സൂൂിരീകരിചൂൂൂ
46മലയാളിനഴസൂൂമാർകൂൂൂമോഗംബാധിചൂൂതായംൂറിമപൂൂർടൂ്ൂ

കടന്്്

നയൂൂഡൽഹി:രാജയൂലതൂൂലൊവിഡൂ19
ബാധിതരൂലടഎണൂൂം4,281ആയികൂതി
ചൂൂൂയർനൂൂൂ.മരണം111ആലയനൂ്ൂമകബനൂൂൂ
സർകൂൂാർ.ഇനൂൂലലമാബതൂം693മപർകൂൂാ
ണൂമോഗംബാധിചൂൂത.ൂ32മപർമരിചൂൂൂ.
മോഗബാധിതരിൽ1,445മപർഡൽഹി
ഡൽഹിനിസാമൂദൂൂീൻതബൂലീഗൂജമാഅ
തൂ്ൂസമമൂൂളനതൂൂിൽപലകൂൂടൂതൂൂവരാ
ലണനൂൂൂമകബനൂൂൂആമോഗയൂമബനൂൂൂാലയം
മോയിൂ്ൂൂലസബകൂടൂൂറിലവൂഅഗർവാൾ.
എനൂൂാൽമരണസംഖയൂ129വരൂലമ
നൂൂൂംമരാഗബാധിതർ4,533ആലണ
നൂൂൂംവിവിധസംസൂൂാനങൂൂളൂലടകണ
കൂ്ൂഉദൂൂരിചൂ്ൂപിടിഐറിമപൂാൂർടൂ്ൂലെ
യതൂ.ൂ
ലൊവിഡൂ19ബാധിചൂൂൂമരിചൂൂവരിൽ
63ശതമാനവംൂ60വയസിനൂമമൽബപൂാ
യമൂളൂൂവരാലണനൂൂൂം86ശതമാനംമപർ
കൂൂൂംമാരകമായമറൂ്ൂമോഗങൂൂളൂണൂൂായി
രൂലനൂൂനൂൂൂംലവൂഅഗർവാൾ.മോഗബാ
ധിതരിൽ42ശതമാനവംൂ21-40വയസ്
ബപൂായമൂളൂൂവരാണ.ൂ33ശതമാനം41-60
വയസൂകാർ.അറൂപതൂവയസിനൂമമൽ
ബപൂായമൂളൂൂവർ17ശതമാനം.20വയസി
ൽതാലഴബപൂായമൂളൂൂവർഒമൂൂതൂശതമാ
നം.ആറൂേിവസതൂൂിനിലടലൊവിഡൂ
ബാധിതരൂലടഎണൂൂംമൂനൂൂൂമടങൂൂിമല
ലറയായാണൂഉയർനൂൂത.ൂമാർചൂ്ൂ31നൂ
1,397മപർകൂൂായിരൂനൂൂൂമോഗബാധ.ഇ
തൂഇമപൂൂൾ4,000കടനൂൂൂ.
അമതസമയം,ആമോളതലതൂൂിൽമ
രണസംഖയൂ70,000കടനൂൂൂ.12.5ലകൂൂം
മപർകൂൂാണൂമോഗം.ബബൂിടൂൂിേ്ബപൂധാനമ
ബനൂൂൂിമോറിസ്മോണസണൂനിലലമചൂൂ
ലപൂൂടാതൂൂതിലനതൂൂൂടർനൂ്ൂആശൂപബതൂി
യിൽബപൂമവശിപൂൂിചൂൂൂ.

മം്ബബവിജനം,ഭീതിദം
മംൂതബ:വിജനമാണൂമോഡ.ൂഇ
ങൂൂലനകണൂൂിടൂൂിലൂൂഈനഗരലതൂ.ൂ
ജനലിലൂലടമോകൂൂൂമപൂൂൾകാ
ണൂനൂൂതൂതസറണമൂഴകൂൂിപാ
ഞൂൂൂവരൂനൂൂആംബൂലൻസ.്സൂര
കൂൂാവസബ്തൂംധരിചൂൂജീവനകൂൂാർ
ലോടൂൂപൂൂൂറലതൂൂലകടൂൂിടസമൂചൂൂയ
തൂൂിമലകൂൂൂമോകൂകയാണ.ൂഅവി
ലൊരൂലൊവിഡൂ19മോഗിയൂണൂ്ൂ.
ആശൂപബതൂിയിലാകൂൂണം.
മംൂതബനഗരംഏതാനംൂേശ
കങൂൂൾകൂൂിലടമനരിടൂനൂൂഏറൂൂവംൂ
വലിയലവലൂൂൂവിളിയിലൂലടയാണൂ
കടനൂൂൂമോകൂനൂൂത.ൂഎനൂൂാണൂഇതിലോരൂഅവസാനം?
എനൂൂാണൂപരിഹാരം?ഉതൂൂരംഏലറഅകലലയാണ.ൂമലറൂൂ
രൂതരതൂൂിൽപറഞൂൂാൽഅനിശൂൂിതതവൂം.ലൊടംൂവിപതൂൂി
ലനതടയാൻഇതൂവലരലയടൂതൂൂനടപടികളൂലടമപരിൽ
അഭിനനൂൂികൂൂണംസംസൂൂാനസർകൂൂാരിലന.അലലൂൂകൂൂിൽ
ലവറംൂ2.1െതൂരബശൂകിമൊമീറൂൂറിൽഏഴൂലകൂൂംമപർവസി
കൂൂൂനൂൂധാരാവിമോലൊരൂമെരിയൂളൂൂനഗരതൂൂിൽഎബതൂ
വലിയദൂരനൂൂമാകംൂസംഭവികൂൂൂക.

ബപൂാമേശികവികസന
ഫണൂ്ൂരണൂൂൂവർേംഇലൂൂ

ചോ ക്്് ഡൗ ണി ൽ നി ന്്് ഘ ട്്ം 
ഘ ട്് മാ യി പ ്റ ത്്് ക െ ക്്്ം 

കൊവിഡ്ഇന്്കെ13രേർക്്്,
ഒൻേതം്കാസർരോഡ്കാർ
തിരൂവനനൂൂപൂരം:സംസൂൂാനതൂൂ്ഇനൂൂലല13മപർൂൂകൂൂ്കൂടി
ലൊവിഡൂസൂൂിരീകരിചൂൂതിൽഒൻപതൂമപർകാസർമോഡൂകാ
രംൂമൂനൂൂൂമപർഡൽഹിയിലലനിസാമൂദൂൂീൻതബൂലീഗൂസമമൂൂള
നതൂൂിൽപലകൂൂടൂതൂൂവരൂമാലണനൂൂ്മൂഖയൂമബനൂൂൂിപിണറായിവി
ജയൻ.
തബൂലീഗൂസമമൂൂളനതൂൂിൽപലകൂൂടൂതൂൂ്ഇനൂൂലലമോഗബാധ
സൂൂിരീകരിചൂൂതിൽരണൂൂൂമപർമലപൂൂൂറതൂൂൂകാരംൂഒരാൾലൊലൂൂം
കാരനൂമാണ.ൂകാസർമോഡൂകാരിൽആറൂമപർവിമേശതൂൂൂനി
നൂൂ്വനൂൂവർ.മൂനൂൂൂമപർകൂൂ്സമൂൂർകൂൂംമൂമഖനമോഗംപിടിലപടൂൂൂ.
പതൂൂനംതിടൂൂസവൂമേശികൂൂ്വിമേശതൂൂൂനിനൂൂാണൂമോഗബാധയൂ
ണൂൂായത.ൂമൂനൂൂൂമപർൂൂകൂൂൂസമൂൂർൂൂകൂൂതൂൂിലൂലടയാണൂമോഗംപിടി
ലപടൂൂത.ൂ
മകരളതൂൂിൽഇതൂവലര327മപർൂൂകൂൂാണൂമോഗംസൂൂിരീകരിചൂൂ
ത.ൂഇതിൽൂൂ266മപർൂൂെികിതൂൂയിലാണ.ൂ1,52,074നിരീകൂൂണതൂൂി
ലാണ.ൂഇനൂൂലലമാബതൂം122മപലരആശൂപബതൂിയിൽൂൂബപൂമവശിപൂൂി
ചൂൂൂ.സംസൂൂാനതൂൂ്മോഗവയൂാപനംതടൂതൂൂൂനിർൂൂതൂൂാൻൂൂഒരൂപരി
ധിവലരകഴിഞൂൂൂലവനൂൂൂംമൂഖയൂമബനൂൂൂിപറഞൂൂൂ.

വി ചദ ശ ത്്് മ രി ച്് ത ്21 മ ല യാ ളി ക ൾ  
തിരൂവനനൂൂപൂരം:വിമേശതൂ്ൂമലയാളിക
ളായ21മപർലൊവിഡൂബാധിചൂ്ൂമരണമ
ടഞൂൂൂ.ഏറൂൂവംൂകൂടൂതൽമലയാളികൾമ
രിചൂൂതൂയൂഎസിലാണ-ൂപതൂൂൂമപർ.അ
ലമരികൂൂയിൽലൊടൂൂാരകൂൂരസവൂമേശിഉമൂൂ
ൻകൂരയൂൻ,പിറവംസവൂമേശിഏലിയാമൂൂ
കൂരയൂാമകൂൂസ,്ലെങൂൂനൂൂൂർസവൂമേശിശി
ലപൂാനായർ,മോസഫൂമോമസ,്അജമൂാ
നിൽഹാരിസ,്യൂലകയിൽലൊലൂൂംസവൂ
മേശിഇനൂൂിര,കണൂൂൂർഇരിടൂൂിസവൂമേശിസി
മൂൂൂഎനൂൂിവരംൂഇനൂൂലലമരിചൂൂവരിൽഉ

ൾലപൂൂടൂനൂൂൂ.
കഴിഞൂൂേിവസംനയൂൂമയാർകൂൂിൽബി
സിനസ്നടതൂൂൂനൂൂതിരൂവലൂൂസവൂമേശി
തതകൂൂടവിൽഏബബൂഹാമിലൂൂൂമകൻ
മോണൂൂഎസ.്ഏബബൂഹാം,നയൂൂമയാർകൂൂി
ൽബടൂാൻസമ്പാർടൂഅമതാറിറൂൂിഉമേൂയാഗ
സൂൂനായിരൂനൂൂലോടൂപൂഴമൂടൂൂംസവൂമേശി
തകൂൂചൂൂൻൂൂഇഞൂൂനാട,ൂഅയർൂൂലണൂൂിൽൂൂമൊടൂൂ
യംകൂറൂപൂൂൂനൂൂറസവൂമേശിബീനമോർൂൂജ,ൂ
സൗേിയിൽൂൂമലപൂൂൂറംതിരൂരങൂൂാടിസവൂമേ
ശിസഫവൂാൻൂൂഎനൂൂിവരംൂമരിചൂൂിരൂനൂൂൂ.

മ ഹാ രാ ഷ് നെ് 690, 45
ഗ ്ജ റാ ത്്് 122, 11
മ ധയ് നപ് ചദ ശ ് 165, 9
ഡ ൽ ഹി 523, 7
തത ല ങ്്ാ ന 321, 7
ത മി ഴന്ാ ട ് 571, 5
ക ർ ണാ െ കം 151, 4
ആ നധ്്് 303,  3
ബം ഗാ ൾ 80, 3
ചക ര ളം 314, 2
യ ്പി 227, 2
ബി ഹാ ർ 32, 1

ചരാ ഗ ബാ ധി ത ർ,  
മ ര ണം എ ന്്ീ നക് മ ത്്ി ൽ

4,000
രോഗബാധിതർ

മൂനൂൂിലൊനൂൂൂംമർകൂൂസ്
സമമൂൂളനതൂൂിൽപലകൂൂടൂതൂൂവർ
മൊകലൊടൂൂാലക12.5ലകൂൂം
മപർകൂ്ൂമോഗം,മരണം70,000

072020 ഏനപ്ിൽ

ചൊവ്്ാ
1195 മീനം 25

1936 - 2020
കാ ലം ചേ ർ ത്്് വ ച്്
സം ഗീ ത സൗ ഹ ്ദം
തൊ ട്്് വി ളി ച്്
പൗ ർ ണ മി േ നദ്്്ി ക
ന ന്് യ ്തെ സം ഗീ ത ധാ ര

പോകാൻപറ്്ിലല്്ന്്്പറഞ്്ാൽപറ്്ില്്..! മതിയായകാരണങ്്ളില്്ാ
തതയാതതെയത്ബൈക്്്യാതത്ികരോട്തിരിതകരോകാൻനിർൈന്്പ്ർവം
പറയ്ന്്തോലീസ്കാരൻ.തിര്വനന്്പ്രതത്്വാഹനപരിരോധനയിൽനി
ന്്്ള്്ദ്ശയ്ം. തക.ൈി.ജയെതദ്്്ൻ
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Edited, Printed and Published by  K.S. Sasikumar, Director, on behalf of M/s.Vaartha News Network Pvt.Ltd. Editorial Team: R. Gopikrishnan (Chief Editor), C. P. Rajasekharan* (Controlling Editor,* Responsible for selection of news under PRB Act), E. Rudran Warrier (Executive Editor), Vol 13, Issue No. 97 RNI No. KERMAL/ 2009/ 31365 Printed at ORUMA PRINTERS &
PUBLISHERS Ltd, Door No. X/536, Sreesankara Industrial Estate, Chiyyaram, Thrissur-680026 and published from Vaartha News Network Pvt.Ltd, Room No .17/825- B21,22, Muallim Complex, Arayidathupalam, Kozhikode - 673004, Ph: 0495 2729088. Email: info@metrovaartha.com

ദോഴിദുകുടുസിറുുിതപാലീസ്കമുുീഷണർഎ.വി.ദോർെിതുനുുദനതുതുവതുുിൽതവളുുയിൽഭാഗതുു്ദുമോൺകുയാമറഉപദോഗിചുു്
പരിദോധനനടതുുുനുുു.-വിമിത്്്ഷാൽ

കോഴികക്ട്്്് പത്ിയ
കോസിറ്്ീവ ്കേസില്്
പോഴിപക്്ട:്ലൊവിഡ്മായി
ൈന്്ല്പ്ട്്്പോഴിപ്ക്ട്ജില്്
യില്്ഇന്്ലലആലെ21,934
പേര്്നിരീക്്ണത്്ില്ള്്താ
യിജില്്ാലമഡിക്്ല്്ഓഫീസ
ര്്പോ.വിജയബ്ശീഅറിയിച്്്.
ഇന്്്പ്ത്തായിവന്്13പേര്്
ഉൾ്്ലപ്്ലടആലെ35പേരാണ്
ആശ്േബ്തിയില്് നിരീക്്ണ
ത്്ില്ള്്ത്.ലമഡിക്്ല്്പോ
ലളജില്്33പേര്ംൈീച്്്ആശ്
േബത്ിയില്്രണ്്്പേര്മാണ്ഉ
ള്്ത്. 11 പേലരഇന്്ലലഡി
സെ്ാര്്ജ്്്ലെയത്.്ഇന്്ലല

21ബസ്വസാംേിൾ്്േരിപോധ
നയ്ക്്്അയച്്ിട്്്ണ്്്.ആലെ
377 ബ്സവസാംേിള്െൾ്്േരി
പോധനയ്ക്്് അയച്്തില്്
346എണ്്ത്്ില്്്ഫലംലഭി
ച്്.്ഇതില്്331എണ്്ംലനഗറ്്ീ
വ് ആണ്. ജില്്യില്് ആലെ
സ്്ിരീെരിച്് 12 പോസിറ്്ീവ്
പെസ്െളില്്മ്ന്്്പേര്്പോഗ
മ്ക്്ി പനടിയിട്്്ണ്്്. പോഗം
സ്്ിരീെരിച്്ിര്ന്്മ്ന്്്ഇതര
ജില്്ൊരില്് ഒരാള്ം പോഗമ്
ക്്ിപനടി.9പോഴിപക്്ട്സവ്
പേശിെള്ം2ഇതരജില്്ക്്ാര്

മാണ്െിെിത്്യില്്ത്ടര്ന്്
ത്.31പേര്ലടേരിപോധനാ
ഫലംക്ടിലഭിക്്ാന്ണ്്്.ഞാ
യറാഴ്െപോസിറ്്ീവ്പെസ്റി
പപ്്ര്്ട്്്ലെയത്ബേ്പേശങ്്ളില്്
തപ്ദ്ശസ്്ാേനതല ജാബ്ഗത
സമിതിപോഗംപെര്െയ്ംന
ടപ്്ിലാപ്ക്ണ്്ബ്േവര്്ത്്നങ്്
ൾ്്ആസ്ബ്തണംലെയ്്്െയ്ം
ലെയ്ത്.വീട്െളില്്നിരീക്്
ണംശക്്മാക്്ാന്്തീര്മാനി
ച്്്വാര്്ഡ്തലപോധവല്്ക്്
രണബ്േവര്്ത്്നങ്്ള്ംലഘ്
പലഖവിതരണവ്ംനടത്്ി.

പോഴിപ്ക്ട്: മാര്്ച്്് 15ന് 
ബവെീട്്്6.30ന്ംഏഴിന്ംഇ
ടയില്് പോഴിപ്ക്ട് ലറയി
ല്്പവസ്പ്റ്ഷന്്ല്്ാറ്്് പോംഒ
ന്്ില്് ഉണ്്ായിര്ന്് പോഴി
പ്ക്ട്സ്വപേശിെള്ംഅപ്ന്
േിവസംനിസാമ്ദ്്ീന്്-തിര്വ
നന്്പ്രം എക്സ്ബ്േസില്്
(നമ്്ര്്-22634)സ്്ീപ്്ര് ്പോ
ച്്്നമ്്ര്്അഞ്്ില്് (എസ്5)
യാബ്ത ലെയ്ത പോഴിപ്ക്ട്
നിവാസിെളായമ്ഴ്വന്്യാ
ബ്തക്്ാര്ം ഉടന്് ജില്്ാ െ
ൺ്്പ്ബടാൾ്് റ്മ്മായി ൈന്്
ല്പ്ടണലമന്്്ജില്്ാെലക്റ്്ര്്
അറിയിച്്്.മറ്്് ജില്്െളിലല
യാബ്തക്്ാര്്അതത്ജില്്ാെ

ൺ്്പ്ബടാൾ്് റ്മ്മായി ൈന്്
ല്പ്ടണലമന്്്ംനിര്്പ്ദ്ശിച്്്.
ലൊവിഡ്വ്യാേനംതടയ്ന്്
തില്്് ഭാഗമായാണ് നിര്്പ്ദ്
ശം.ഇത്ക്ടാലതമാര്്ച്്്22ന്
ബവെീട്്്6.30ന്ംഏഴിന്ംഇ
ടയില്് പോഴിപ്ക്ട് ലറയി
ല്്പവ സ്പ്റ്ഷന്് ല്്ാറ്്് പോം
നാലില്്ഉണ്്ായിര്ന്്പോഴി
പ്ക്ട്സ്വപേശിെള്ംനവയ്
ഗ് എക്സ്ബ്േസില്് (നമ്്ര്്-
16688)സ്്ീപ്്ര് ്പോച്്്നമ്്ര്്
നാലില്് (എസ്-4)യാബ്തലെ
യ്തപോഴിപ്ക്ട്നിവാസിെ
ളായ മ്ഴ്വന്് യാബ്തക്്ാര്ം
െൺ്്പ്ബടാൾ്്റ്മ്മായിൈന്്
ല്പ്ടണം.മാര്്ച്്് 21 ന് ലനട്

മ്്ാപ്ശ്രിയില്് എത്്ിയ ദ്
ബൈ-ലോച്്ി എയര്് ഇന്്്യ
എക്സ്ബ്േസ്  ഐ.എക്സ്
434 വിമാനത്്ിലല പോഴി
പ്ക്ട് ജില്്യിലല യാബ്തക്്ാ
ര്ം ഉടന്് െൺ്്പ്ബടാൾ്്റ്മ്മാ
യിൈന്്ല്പ്ടണലമന്്്ജില്്ാ
െലക്റ്്ര്്അറിയിച്്്.ഇവര്്28
േിവസംവീട്്ില്്തല്ന്നിര്്ൈ
ന്്മായ്ം ഐലൊപലഷനി
ല്്െഴിയണം.യാലോര്ൊര
ണവശാല്ം പനരിട് ്് ആശ്േ
ബ്തിെളിപലക്്്പോൊന്്ോടി
ല്ല്ന്്്ംെലക്റ്്ര്്അറിയിച്്്.
െൺ്്പ്ബടാൾ്്റ്ം നമ്്ര്്: 0495
2373901,2371471,2371002.,
േിശനമ്്ര്്:1056,0471

യാര്തക്്ാർ്്ജില്്ാകണ്്ദ്രടാൾ്്
റ്മ്മായിബന്്ര്പ്ടണം

സ്വന്്ംവീട്്്വളപ്്ില്്തണ്്ീര്്ക്്്ടംസ്്ാേിച്്്
മ്ന്്ിയ്ര്്:ലൊവിഡ്-19ബ്േതിപോധഭാഗമായിഎല്്ാവര്ംവീ
ട്്ിലിരിക്്്ന്്ഈസമയത്്്േടിക്്ലിലലഎം.എസ്.എഫ്ബ്േവ
ര്്ത്്െര്്സവ്ന്്ംവീട്്ില്്േറവെൾ്്ക്്്തണ്്ീര്്ക്്്ടംസ്്ാേിച്്.്േ
ദ്്തിമ്ന്്ിയ്ര്്േഞ്്ായത്്്എം.എസ്.എഫ്ബ്േസിഡ്്്്േി.േി
സഫീര്്േടിക്്ലില്്്വീട്്ില്്നിന്്്ംത്ടക്്ംക്റിച്്്.വീട്്ില്്ലവ
റ്തഇരിക്്്ന്്സമയല്ത്ബ്െിയാത്്െമായിഉേപോഗിക്്ാന്്
പൊഷ്യല്്മീഡിയയില്ലടനിര്്പ്ദ്ഷംലഭിച്്േടിക്്ല്്യ്ണിറ്്ി
ലലഒാപോഎം.എസ്.എഫ്ബ്േവര്്ത്്െന്ംഈേദ്്തിഏല്റ്ട്
ത്്്നടപ്്ില്്വര്ത്്ി.ടൗൺ്്എം.എസ.്എഫ്ബേ്സിഡ്്്്ടി.സിമ്
സാഫിര്്േദ്്തിനിയബ്ന്്ിച്്്.അനീസ്അലിപ്വാട്്ില്്,സി.ലെ
സൈീല്്,ടി.അര്്ഷദ്ആരിഫ്,വി.ജവാേലി,േി.ലെഫായിസ്ഫ
ര്്ഹാന്്,ടി.മ്ര്്ഷിദ്ഇല്്്യാസ്എന്്ിവര്്പനത്ത്വംനല്്െി.

എംഎസ്എഫുമുപവർതുുകർവീടുകെിൽതണുുീർകുുുടംസുുാപി
കുുുനുുു.

ഇതരസംസുുാനതൊഴിലാെികൾകുു്നൽകുനുുവിഭവസമാഹരണതുുിദലകുു്യുടിയുസിമലപുുുറം
െിലുുാകമുുിറുുിനൽകുനുുസംഭാവനതിരുരങുുാടിതഹസിൽോർകുു്െിലുുാമുപസിഡനുുു്പനകുുൽസി
ദുുീഖുറകമാറുനുുു.

പോഴിപ്ക്ട്: ലൊവിഡ് ആ
രംഭത്്ില്്അന്വേിച്്ലവ്്്ി
പലറ്്റ്െൾ്്ക്്്പ്റപമതിര്വ
നന്്പ്രംരാജീവ്ഗാന്്ിലസ
്്്ര്്പോര്്ൈപോപടക്പോള
ജി വിെസിപ്്ില്ച്ട്ത്് ലൊ
വിഡ്റാപ്്ിഡ്ലടറ്്്്്െിറ്്്ക്ടി
പോഴിപ്ക്ട്ലമഡിക്്ല്്പോ
ലളജിലലത്്ിക്്ാന്് എം.ലെ
രാഘവന്് എം.േി.എം.േി ഫ
ണ്്്വിനിപോഗിച്്്3000യ്ണി
റ്്്റാപ്്ിഡ്ലടറ്്് ്്െിറ്്്െൾ്്എ
ത്്ിക്്ാനാണ് എം.േി ആര്്.
ജി.സിൈിയ്മായ്ൈന്്ല്പ്ട്്
ത്. വിഷയം രാജീവ് ഗാന്്ി
ലസ്്്ര്് പോര്് ൈപോ ലട
ക്പോളജിഡയറക്്ര്് ബ്േഫസ
ര്്എം.രാധാക്ഷ്ണേിള്്യ്
മായ് െര്്ച്് ലെയ്ത്.പ്ത്താ
യ് വിെസിപ്്ില്ച്ട്ത്്ലതന്്
നിലയില്്ഇന്്്യന്്ൌൺ്്സി
ല്്ഓഫ്ലമഡിക്്ല്്റിപസര്്ച്്്
(ഐ.സി.എം.ആര്്)ല്്്ക്ടി
അന്മതി ലഭ്യമാപെണ്്ത്
ല്ണ്ന്്്ഡയറക്്ര്്എം.േിലയ

അറിയിച്്്. ഒരാഴ്െക്്െം ത
ല്ന്ശാസ്ബ്തീയേരിപോധന
െഴിഞ്്് ഐ.സി.എം.ആര്്
അന്മതിലഭ്യമാക്ന്്മ്റക്്്
െിറ്്്െൾ്്നല്്ൊലമന്്്ംഡയ
റക്്ര്്എം.േിലയഅറിയിച്്്.ഒ
ര്യ്ണിറ്്ിന് 380 ര്േനിര
ക്്ിലാക്ംെിറ്്്ലഭ്യമാക്െ.ഇ
തിനായ്ള്് ത്െ എം.േി ഫ
ണ്്ില്് നിന്്്ം അന്വേിക്്്
ലമന്്്ംവിപേശനിര്്മ്്ിതമല്്ാ
ത്്തിനാല്ം,പെബ്ന്്സര്്ക്്ാര്്
സ്്ാേനം വിെസിപ്്ില്ച്ട്
ത്്്വിതരണംലെയ്്്ന്്തിനാ
ല്ംഫണ്്്വിനിപോഗിക്്്ന്്
തില്് ൊലതാമസം വരില്ല്
ന്്്ംഎം.േിശ്ഭബ്േതീക്് ബ്േ
െടിപ്്ിച്്്. അപോലോപ്്ം ത
ല്ന്ലമഡിക്്ല്്പോലളജിപല
ക്്്മൾ്്ട്്ിോരാപൊണിപ്റ്ഴ്സ്,
ലസബ്്്്ല്് പൊണിറ്്റിംഗ് ഡി
സ്പ്ല്, വീഡിപോ ലാറിംപോ
സ്പോപ്്്ത്ടങ്്ിയഉേെരണ
ങ്്ൾ്്വങ്്്ന്്തിനായി9.5ല
ക്്ംര്േയ്ംഅന്വേിച്്്.

ദൊഴിദ്ക്ടിന്
റാപ്്ിഡ്രടസ്്്്്കിറ്്്മായ്
എം.രകൊഘവൻ

പതഞ്്ിപ്്ലം: ലോപോണ ബ്േ
തിപോധ ബ്േവരത്്നങ്്ള്ലട
ഭാഗമായി പെപലബ്മ്് പേവെി
അമ്്ലമപമ്്റിയലഫാരമസി
പോലളജ്മാധയ്മബേ്വരത്്െര
ക്്്സാനിബ്റ്സറ്ം മാസ്ക്
െള്ംനലെി.പോലളജിലനട
ന്്െടങ്്ിലൊലിക്്റ്്്യ്ണി
പവഴ്സിറ്്ിബ്േസ്ക്്ബ്ലസബ്െട്്
റിഎന.എം.പോയ,പേവെി
അമ്് ഇനറ്്്്ിറ്്്യ്ഷനസ് അ
സിറ്്് ്്്്് മാപനജരവി. സ്പര
ഷിലനിന്്്ംഏറ്്്വാങ്്ി. മ്
സ്തഫപെപലബ്മ്്,പേവെിഅ
മ്്അസിറ്്്്്്്്മാപനജരബ്ശീഹ
രി ലെ. ആര,ഫാരമസി പോ
ലളജ് അസിറ്്് ്്്്്ല്ബോഫസര
വിമല ലെ. ആര, ലാബ് ലെ
ട്നീഷ്യനസ്നീഷ്.ടി,ഓഫീസ്
റ്്്്ാഫ്സ്പരഷ്എനഎന്്ിവ
രസന്്ിഹിതരായിര്ന്്്.പേവ

െിഅമ്്പോലളജ്പെലബ്മ്്യി
ലലബഗ്ാമേഞ്്ായത്്്ഓഫീസ,്
ബ്ഗാമേഞ്്ായത്്്അംഗങ്്ൾ,
വിപ്ല്ജ്ഓഫീസ്,പെപലബ്മ്്ക്
ട്ംൈആപോഗ്യ പെബ്ന്്ം, പെ
പലബമ്്്ഗവൺമ്്്്ആയ്രപവേ
ആശ്േബ്തി,സ്ക്ൾ,െ്യഷിഭ
വന,ൈാങ്്്െൾ,പെപലബ്മ്്യി
ലലപറഷനെടെൾ,സന്്ദ്്
ബ്േവരത്്െര, പതഞ്്ിപ്്ലം
ലോലീസ് പ്റ്്്ഷന, ലെഎ
സ്ഇൈി ഓഫീസ്, ത്ടങ്്ിയ
സ്്ലങ്്ളിലഎല്്ാംസൗജനയ്
മായി സാനിബ്റ്സറ്ം മാ
സ്ക്െള്ംനലെിയിര്ന്്്.മ
ലപ്്്റംജില്്ാേഞ്്ായത്്്എ
ക്ബസസ്ഡിപ്്ാരട്്്ലമ്്്്വഴി
ലഭ്യമാക്്ിയ സ്േിരിറ്്ില നി
ന്്്ം300ക്പ്്ിസാനിബ്റ്സ
റ്ംഫാരമസിപോലളജ്നിരമി
ച്്്നലെിയിര്ന്്്.

മാധ്യമപ്േവരത്്െരക്്്സാനിറ്റ്സറ്ം
മാസ്ക്െള്ംനലെി

ദെദലമുപുുദേവകിഅമുുതമദുമുറിയൽഫാർമസിദോതെജുമാധുയ
മമുപവർതുുകർകുു്സാനിറുറുസറുംമാസ്കുകളുംവിതരണംതെ
യുുുനുുു.

വേലായുധൻപി.മുനുുിയുർ
പതഞ്്ിപ്്ലം: േഞ്്ായത്്്
ലസബ്െട്്റിയ്ലട ധിക്്ാരേര
മായനടേടിലയത്ടരന്്്ഇത
രസംസ്്ാന ലോഴിലാളിെൾ
ക്്്ഭക്്ണവ്ംഅരിയ്ംലഭി
ച്്ില്ല്ന്്്ആപ്ക്േം.ഇന്്ലല
ഉച്്യ്ക്്് 12.30ന് പതഞ്്ിപ്്
ലം ബ്ഗാമ േഞ്്ായത്്ിലാണ്
സംഭവം.പതഞ്്ിപ്്ലംേഞ്്ാ
യത്്ിലഒര്ക്്ിയെമ്്്യ്ണി
റ്്ി െിച്്ണില്ലടയായിര്ന്്്
ഇതരസംസ്്ാനലോഴിലാളി
െൾക്്് േഞ്്ാായത്്് അംഗ
ങ്്ൾനലക്ന്്െണക്്് ബ്േ
ൊരം ലോതിപ്ച്റ് േിനം ബ്േ
തി നലെിയിര്ന്്ത്. എന്്ാ
ലഇന്്ലലലോതിപ്പ്�റിനാ
യിവന്്വലരയാണ്േഞ്്ായ
ത്്് ലസബ്െട്്റിിയ്ലടൊാരജ്
വഹിക്്്ന്്അസി :ലസബ്െട്്
റി ലോതി പ്ച്റ് നലൊലത
അധിപ്ക്േിച്്് വിട്്തായി േ
ഞ്്ായത്്്ഭാരവാഹിെള്ംനാ
ട്്്ൊര്ംആപോേിച്്ത്.േഞ്്ാ
യത്്്ലമമ്്രമാരപനരല്ത്ന
ലെിയ െണക്്് ബ്േൊരം ഭ
ക്്ണംതയ്്ാറാക്്ാലതമ്ന്്
റിയിപ്്ില്്ാലതഇതരസംസ്്ാ
നലോഴിലാളിെള്ലടഭക്്ത്്
ത്്ില്്്പോത്േഞ്്ായത്്് 
അസിറ്്് ്്്്്ലസബ്െട്്റി ലവട്്ി
ക്്്റച്്തിനാലാണ് തിെയാ
ലത വന്്ലതന്്് േഞ്്ായത്്്
അംഗങ്്ൾവ്യക്്മാക്്ിയത്.
ലവട്്ിക്റച്്പ്പ്ൾേലര്ംഉച്്
ക്്് പോറ്െിട്്ാലതവലഞ്്്,

ഉച്്ക്്്പോറിനായിവന്്ഇത
രസംസ്്ാന ലോഴിലാളിെൾ
മണിക്്്റ്െൾ േഞ്്ായത്്് 
േരിസരത്്് ൊത്്്നിലപ്ക്
ണ്്ിവന്്്,ത്ടരന്്്ഒര്പനരം
ോെെംലെയ്്ാന്ള്്അരിന
ലെിയാലഞങ്്ൾ ോെെം
ലെയ്പോളാലമന്്് ഇതരസം
സ്്ാനലോഴിലാളിെൾആവ
ശ്യല്പ്ട്്്. ത്ടരന്്് ഇതരസം
സ്്ാനലോഴിലാളിെൾക്്് ന
ലക്ന്്തിന്സരക്്ാറിലനി
ന്്്േഞ്്ായത്്ിന്്ലഭ്യമായി
ട്്്ള്്അരിയിലനിന്്് ബ്േസി
ഡന്്്്ംബവസ് ബ്േസിഡന്്്്ം
അരി നലൊന തയ്്ാറായ
പ്പ്ൾഅസി.ലസബ്െട്്റിതട
ഞ്്തായ്ആപോേണം.ഇത്
െണ്് ലോത്ബ്േവരത്്െനാ
യ സനീഷ് മതിലപ്ഞ്രിയ്ം
പ്ബോമലെയരലവാള്്്ിയരവി
ജീഷ്ംഉടലനലോഴിലാളിെൾ
ക്്്അരി വിലക്്് വാങ്്ിഎ
ത്്ിച്്്നലക്െയായിര്ന്്്.
മാബ്തമല്്ക്റഞ്്നിരക്്ില
ഭക്്ണംതയ്്ാറാക്്ിനലൊ
നെിലഏജനസിെൾതയ്്ാ
റായിട്്്ംഅവരക്്്നലൊലത
ഉയരന്്നിരക്്ിലനലെിയ
ത്െിലനിക്്ിതതാത്േര്യങ്്
ളാലണന്്് ആപോേണം. േ
ഞ്്ായത്്്ലസബ്െട്്റിയ്ലടധി
ക്്ാരേരമായനടേടിയിലപമ
ലധിൊരിെള്ലട ബ്ശദ്്യില
ലേട്ത്്്ലമന്്്ം നടേടിലയ
ട്ക്്് ലമന്്്ംേഞ്്ായത്്്ഭാ
രവാഹിെൾവ്യക്്മാക്്ി.

ഇതരസംസ്്ാനകൊഴിലാളിെൾക്്്
ഭക്്ണവ്ംഅരിയ്ംലഭിച്്ിക്ല്ന്്ാപ്ക്േം

തലപശരി:ലൊവിഡ്-19ലനത്ടരന്്്സരക്്ാരപോക്ഡൗൺ
ബ്േഖ്യാേിച്്തിനാലദ്രിതംഅന്ഭവിക്്്ന്്വരക്്്ൈിലജേിത
ലപശരിമണ്്ലംെമ്്ിറ്്ിയ്ലടപനത്ത്വത്്ിലഭക്്്യധാന്യെിറ്്്
െൾവിതരണംലെയ്ത്.െിറ്്്െള്ലടവിതരണഉദ്ഘാടനംൈി
ലജേിപേശിയനിരവാഹെസമിതിഅംഗംേി.ലെക്ഷ്ണോസ്
നിരവഹിച്്്.ോലിപ്ശ്രിബ്േപേശല്ത്െടപോരപമഖലയിലലവീ
ട്്്െളിലലജനങ്്ൾക്്ാണ്െിറ്്്െൾനലെിയത്.ജില്്ബ്േസിഡ
ണ്്്എന.ഹരിോസ്,ലെ.ലിപജഷ്,എം.േിസ്പമഷ്,ലെ.അനില
ക്മാര,ലെ.എസ്ജിഷ്ണ്,ലെ.ഹരിോസ്.ലെ.എംറിത്്ിനത്ട
ങ്്ിയവരപനത്ത്വംനല്െി.

ഭക്്്യധാന്യെിറ്്്െൾവിതരണംകെയ്ത്
ഭകുുുയധാനുയകിറുുുകൾവിതരണംബിതെപിദേശിയനിർവാഹക
സമിതിഅംഗംപി.തകകുഷ്ണോസ്ഉദുഘാടനംതെയുുുനുുു.

സി.പി.രഘുനാഥു
ക്റ്്്യാടി : മന്ഷ്യക്ലത്്ി
ല്്്അന്്െനായിേിറവിഎ
ട്ത്് പോപോണമഹാമാരി
രാജ്യങ്്ലള പ്രണമായ്ം
ബെയ്്ിലോത്ക്്ിയനാള്െ
ൾമന്ഷ്യരാശിവീട്െളിപല
ക്്്ഒത്ങ്്ി.ആശക്്യ്ലടമ്
ൾമ്നയിലതല്്്സരഗവാ
സനയില ത്ലിെ െലിപ്്ി
ക്്്െയാണ്ക്റ്്്യാടിയിലലഒ
ര്സ്വൊര്യസ്ക്ൾഅധ്യാ
േെനായസൈീഷ് ലോട്്ില
ോലംലൊവിഡ1്9ഭീതിേടര
ത്്്ന്് നാള്െളില തല്്്
വീട്്ിലഇര്ന്്്"ബ്േണയിനി"
ലയന്്പേരിലെവിതഎഴ്
തി ലോണ്്ിരിക്്്െയാണ്.മ
ന്ഷ്യ ശരീരങ്്ലള. മാബ്തം
ലോതിക്്്ന്് തിെഞ്്ബ്േ
ണയ ോഹിനിയാണ് ലോ
പോണബവറസ്എന്്താണ്
െവിതയ്ലടഉള്്ടക്്ം.ലോ
പോണബവറസിലനമന്ഷ്യ
ലനആരത്്ി പോലട ബ്േണ
യിച്്്ലോല്്്ന്്അപസ്രസാ
യിഉേമിച്്ിരിക്്യാണ്െവി.
ആധ്നിെമന്ഷ്യല്്്െേട

പെഷ്്െലള
ക്്്റിച്്്ംെ
വിതയില
ബ്േതി ോേി
ച്്ിര്ക്്്ന്്
ത് ൊണാം.
ഇതിനെം
ഇപ്ദ്ഹത്്ി
ല്്്തായി
നിരവധിെ
വിതെൾ
ആന്ൊലി
െങ്്ളില
ബ്േസിദ്്ീെ
രിച്്ിട്്്ണ്്്.
ജില്്ാ, തല
പെരപോ
ത്്വപവേി
െളില ഉൾ
ലേലട നിര
വധിെവിത
,െഥ രെന
മത്്രങ്്ളി
ലഒന്്ാംസ്്ാനംെരസ്്മാ
ക്്ിട്്്ണ്്്.ഇപ്ദ്ഹത്്ില്്്േട്്
ങ്്ൾഎന്്െവിതസമാഹാ
രത്്ിന്്്മിെച്്െവിതാപ്ര
സ്ക്്ാരംലഭിച്്ിട്്്ണ്്്.ൈല്

ണ്െൾ, പ്ച്്െൾ, പോേ്യം,
പനരം,െറ്പ്്്,െടല,േല്്ി,ത്
ടങ്്ിയനിരവധിെവിതെൾ
സൈീഷ് ലോട്്ിലോലത്്ി
ല്്്ത്ലിെയിലനിന്്്ം ഉ
തിരന്്്വീണരെനെളാണ്.

വീട്സമ്്ാനിച്്രൊദോണ,
സബീഷ്കവിതഎഴ്ത്കയാണ്

യുവകവിസബീഷ്തൊടുുിൽപാലം

കൊവിഡ്19:പ്േവാസി
ലീഗ്കെലപ്ലിക്്്
നിലവിലവന്്്
പതഞ്്ിപ്്ലം: ലൊവിഡ് 19
ല്്് േശ്്ാത്്ലത്്ില ബ്േവാ
സിെൾ പനരിട്ന്് വിഷയങ്്
ളില ഇടലേടാന്ം അവരക്്്
വിവിധ പമഖലെളില നിന്്്ം
ലഭിപ്ക്ണ്് േിന്്്ണയ്ം സ
ഹായവ്ംഉറപ്്്വര്ത്്്ന്്തി
ന്ംബ്േവാസിലീഗിന്െീഴിലഒ
ര്പസവനവിംഗ്ര്േീെരിക്്്
വാന ബ്േവാസിലീഗ്സംസ്്ാ
ന ഭാരവാഹിെള്ലട ഓൺ
ബലന പോഗം തീര്മാനിച്്്.
ജില്്െളില വിവിധ ഭാഗങ്്ളി
ലനിന്്്ംവര്ന്്ആവശ്യങ്്
ൾ,സഹായങ്്ൾ, പസവനങ്്
ൾഎന്്ിവജില്്ാതലത്്ില്ം
ജില്്െളിലലവിവിധസരക്്ാര,
സന്്ദ്്ഏജനസിെലളൈന്്
ല്പ്ട്്് പനടിലയട്ക്്്െയ്ം െീ
ഴഘ്ടെങ്്ള്മായിനിരന്്രംഇ
ടലേട്്്അവര്ലടപസവനങ്്ൾ
ഉറപ്്ാക്്്െയ്ം ലെയ്്്െ എ
ന്്താണ്ഇതില്്്ലക്്്യം ബ്േ
വാസിലീഗ് ലഹലപ്ലിക്്്എ
ന്് പേരിലാണ് ഈ വിഭാഗം
അറിയല്പ്ട്െ.
ഓൺബലനപോഗത്്ിലബ്േ
സിഡ്്്്ഹനീഫമ്ന്്ിയ്രഅ
ധയ്ക്്തവഹിച്്.്ബട്ഷറരൊപ്്ി
ലമ്ഹമ്്ദ്ോഷ,ബവസ്ബ്േ
സിഡന്്്്മാരായലെ.സി.അഹ
മത,്േി.എം.ലെൊഞ്്ിയ്രജ
ലീലവലിയെത്്,്എന.എംഷ
രീഫ്,ഉമയനല്്്രശിഹാര്ദ്്ീ
നലസബ്െട്്റിമാരായലെ.വി.മ്
സ്തഫ,ലെ.ലെഅലി,ഷംസ്
ദ്്ീനഎന.േി.േല്ക്ട്ത്്്.
സന്്ര്്ശനംനടത്്ി
പോഴിപ്ക്ട്:ലൊവിഡ്19ബ്േ
തിപോധ ബ്േവര്്ത്്നങ്്ള്ലട
ഭാഗമായി പോസിറ്്ീവ് പെസ്
െൾ്്റിപ്പ്ര്്ട്്്ലെയ്തപോഴി
പ്ക്ട് ജില്്യിലലസ്്ലങ്്ൾ്്
ജില്്ാെലക്റ്്രസാംൈശിവറാ
വ്വില്്്പനത്ത്വത്്ില്്സന്്
ര്്ശിച്്്.ലോളത്്റ,േയ്്ാനക്്
ല്്എന്്ിവിടങ്്ളിലാണ്സന്്
ര്്ശനംനടത്്ിയത്.
േരിസരശ്െിത്വത്്ിന്ം വ്യ
ക്്ി ശ്െിത്വത്്ിന്ം ബ്ോധാ
ന്യംനല്്െണലമന്്്ംനിരീക്്
ണ ൊലാവധി പ്ര്്ത്്ീെരി
ക്്്ന്്തിന്മ്മ്്്പ്റത്്ിറങ്്
ര്ലതന്്്ം ബ്േപേശവാസിെ
ൾ്്ക്്് െലക്്ര്് നിര്്പേശം ന
ല്്െി.
റിപ്പ്ര്്ട്്്കെയ്്ണം
പോഴിപ്ക്ട്:നിസാമ്ദ്്ീനിലല
തബ്ലീഗ് സപ്മ്ളനത്്ില്് േ
ല്ക്ട്ത്്പോഴിപ്ക്ട്ജില്്യി
ലലആലരക്്ില്ംഇത്വലരറി
പ്പ്ര്്ട്്് ലെയ്്ാത്്വരായിട്്്
ലണ്്ക്്ില്്ഉടന്്ജില്്ാലമഡിക്്
ല്്ഓഫിസിലലലോപോണനി
യബ്ന്്ണ ലസല്്ില്് വിവരമറി
യിക്്ണലമന്്്ജില്്ാലമഡിക്്
ല്്ഓഫീസര്് പോ.വിജയബ്ശീ
അറിയിച്്്. പോൺ്് 0495
2376063,2371471.
അന്പോെിച്്്
വടെര:മനസിലനിന്്്ംഒരി
ക്്ല്ം മായാത്്ഈണങ്്ൾ
സംഗീത പോെത്്ിന് സമ്്ാ
നിച്്സ്ബ്േസിദ്്സംഗീതസം
വിധായെനഎം.ലെഅരജ്ന
നമാറ്്് ്റ്ലടനിര്യാണത്്ില
'ഇപ്റ്്' പോഴിപ്ക്ട്ജില്്ാെ
മ്്ിറ്്ിഅന്പോെനംപരഖല്പ്
ട്ത്്ി.
'ഇപറ്്'്യ്ലടഎക്്ാലലത്്യ്ം
ഉത്്മ സ്ഹ്ത്്്ം വഴിൊട്്ി
യ്മായിര്ന്് അരജ്നന മാ
റ്്് ്റ്ലടനിര്യാണംപെരളത്്ി
ലലപ്പോഗമന ബ്േസ്്ാനങ്്
ൾക്്് വലിയ നഷ്്മാണ് വര്
ത്്ിയിരിക്്്ന്്ലതന്്് ഇപ്റ്്
ജില്്ാെമ്്ിറ്്ിബ്േസിഡ്്്്വിേി
രാഘവന,ലസബെ്ട്്റിസിേിസ
ോനന്്നഎന്്ിവരഅന്പോ
െനക്റിപ്്ിലസ്െിപ്്ിച്്്.

ക്റ്്്യാടി:െിടപ്്ിലായപോഗിെൾക്്്ആശ്വാസ
മായിനലക്ന്്സംരക്്ണലേനഷനഎബ്ത
യ്ംലേല്ട്ന്്്വിതരണംലെയ്്ണലമപ്ന്്വളംേ
ഞ്്ായത്്്മ്സ്ലിംലീഗ്െമ്്ിറ്്ിആവശ്യല്പ്ട്്്.
െഴിഞ്്യ്.ഡി.എഫ്.സരക്്ാരനടപ്്ിലാക്്ിയ
ഈേദ്്തിപോട്എല.ഡി.എഫ്സരക്്ാരപ്
റംതിരിഞ്്്നിലക്്്ന്്ത്അവശതഅന്ഭവി
ക്്്ന്്ോവങ്്പോട്ള്്ലവല്്്വിളിയാണ്.മാ
സങ്്ളായിമ്ടങ്്ിക്്ിടക്്്ന്്ഈലേനഷന
ലോപോണൊലഘട്്ങ്്ളിലലക്്ില്ംവിതരണം
ലെയ്്ണം.ഈആവശ്യമ്ന്്യിച്്്മ്ഖ്യമബ്ന്്ി,വ
ക്പ്്്മബ്ന്്ി,എം.എല.എഎന്്ിവരക്്്നിപവേ
നംനലൊന്ംതീര്മാനിച്്്.ബ്ഗാമേഞ്്ായത്്്
ബേ്സിഡ്്്ില്്്പനത്തവ്ത്്ിലനടക്്്ന്്ലോ
പോണബ്േതിപോധബ്േവരത്്നങ്്ൾക്്്ആവ

ശയ്മായേിന്്്ണനലക്ം.ആര.ആര.ടി.വളണ്്ി
യരമാലരസന്്ദ്്പോരട്്ലിലറജിറ്്്്രലെയ്്ി
ക്്ാന്ംസന്്ദ്്പസവനംനടത്്്ന്്ബവറ്്്ഗാ
രഡിന്സഹായംനലൊന്ംതീര്മാനിച്്്.ഓ
ൺബലനില പെരന്് പോഗത്്ിലആക്്ിംഗ്
ബ്േസിഡ്്്്ൈഷീരമാണിപ്ക്ത്്്അധ്യക്്ത
വഹിച്്്.ജനറലലസബ്െട്്രിേി.ലെ.ൈഷീരസ്വാ
ഗതംേറഞ്്്.മ്ന്്്ലമമ്്്ഹാജി,വി.അമ്്ത്
,ബ്ഗാമേഞ്്ായത്്്ബ്േസിഡ്്്്വി.ലെ.അബ്്്ല്്,
ടി.ലെ.മ്ഹമ്്ദ്റിയാസ്,േറമ്്ത്്്ലൊയ്ത്മൗ
ലവി,ഇ.വി.അബ്്്റഹിമാന,ടി.ലെ.അബ്്്ലെ
രീം,പോമത്്്െണ്്ിഅമ്്ത്,ലെ.ടി.ൈഷീര,വി.
േി.അബ്്്ല്്,മലയിലൊസിം,ടി.ലെ.മഹമ്ദ്,ടി.
ലെ.റഫീഖ്,എ.ലെ.അജ്മല,ലെ.ലെ.ലൊയ്ത്
ത്ടങ്്ിയവരബ്േസംഗിച്്്.

കിടപ്്ിലായദോഗികൾക്്്രപൻഷൻ
നൽകണം:മ്സ്ലിംലീഗ്

പതഞ്്ിപ്്ലം :സരക്്ാര നിര
പദ്്ശംലംഘിക്്്ന്്വലരേിടി
ക്ടാന പതഞ്്ിപ്്ലം ലോലീ
സ്പബ്ോൺനിരീക്്ണംഏര
ലപ്്ട്ത്്ി.പറ്്്്ഷന്്േരിധിയി
ലലഉൾ്്ബേ്പേശങ്്ളില്്ഉൾ്്ലപ്്
ലടസര്്ക്്ാര്്നിര്്പേശംലംഘി
ച്്് യാലോര്നിയബന്്്ണവ്മി
ല്്ാലതആള്െൾ്്ക്ട്്ംക്ട്ന്്
തായ്ം,െളിസ്്ലങ്്ളില്ം,വ
യപോരങ്്ളില്ം, പോപോര
ലത്്ഒഴിഞ്് ലതങ്്ിന്് പോ

പ്്്െളില്ംഉൾ്്ലപ്്ലടആള്െ
ൾ്്ക്ട്്ംക്ടി വിവിധെളിെ
ൾ്്ക്്ായിഎത്്്ന്്തായ്ംലഭി
ച്്വിവരത്്ില്്്അടിസ്്ാന
ത്്ിലആണ്പ്തിയനീക്്ം.
പതഞ്്ിപ്്ലംലോലിസ്പറ്്്്ഷ
ന്്േരിധിയിലലലേര്വള്്്ര്്
ക്മണ്്,േറിച്്ിനിപ്്്റായ,െീന
പ്്ാടം,മ്ച്്ിക്്ല്്ബേ്പേശം,പത
ഞ്്ിപ്്ലംേടാട്്ാല്്ഉൾ്്ലപ്്ലട
യ്ള്്ബേ്പേശങ്്ളിലാണ്െഴി
ഞ്്േിവസംേരിപോധനനട

ത്്ിയത.്അനധിക്തമായിവി
വിധയിടങ്്ളില്് നിര്്ത്്ിയിട്്
വാഹനങ്്ൾ്് ഉൾ്്ലപ്്ലട ലോ
ലിസില്്്ആൊശൊമറയില്്
േതിഞ്്ിട്്്ണ്്.്ഇത്്രംസ്്ല
ങ്്ളില്്പോക്്ഡ്ൗൺ്്സമയ
ത്്്ഈ വാഹനങ്്ൾ്് എന്്ി
ലനത്്ിയലതന്്് േരിപോധി
ക്്്ലമന്്്ംപതഞ്്ിപ്്ലംലോ
ലിസ്േറഞ്്.്വര്ംേിവസങ്്
ളിലനിരീക്്ണംശക്്മാക്്ാ
നാണ്േരിോടി.

നിർദ്ദ്ശംലംഘിക്്്ന്്വരെപിടിക്ടാൻ
രപാലീസിര്്്ദ്രോണ്്നിെീക്്ണം

െഞ്്ാവ്കെടിെൾ
െക്ട്ത്്ി
തലപശരി : എക്ബസസ് സം
ഘംനടത്്ിയേരിപോധനയി
ലലറയിലപവബ്ടാക്്ിന്സമീേ
ത്്്നിന്്്ഏഴ്െഞ്്ാവ്ലെടി
െൾെല്ണ്ട്ത്്്.രണ്്്വലിയ
ലെടിെള്ംഅഞ്്്ലെറിയലെ
ടിെള്മാണ്െല്ണ്ത്്ിയത്.പ്
പ്ന്ല ലേട്്ിപ്്ാലം പോളനി
ക്്്സമീേല്ത്ലറയിലപവബ്ടാ
ക്്ിന്സമീേത്്്നിന്്ാണ്ഇ
വെല്ണ്ത്്ിയത്.
രഹസ്യവിവരല്ത്ത്ടരന്്ാ
യിര്ന്്്േരിപോധ.തലപശരി
എക്ബസസ്ബ്േവന്റീവ്ഓഫീ
സരഅപോൺ,സിവിലഎ
ക്ബസസ് ഓഫീസരമാരായ
യ്.ലഷനിത്്് രാജ്, ലസമീര
ലെ.ലെ.,ലലനിനഎപ്ഡവരഡ്,
ജിജീഷ് എന്്ിവരടങ്്ിയ സം
ഘമാണ്െഞ്്ാവ്ലെടിെൾെ
ല്ണ്ത്്ിയത്.അപതസമയം
പോക്ഡൗണിന്ലറേശ്്ാതല
ത്്ില മാഹിയില ൈാറ്െൾ
പ്ട്്ിലയക്്ില്ംമേ്യെടത്്്വ്യാ
േെമായിട്്്ണ്്്.ഇത് തടയാന
അതിരത്്ിെളില വാഹന േ
രിപോധനെൾെരശനമാക്്ി
യതായി തലപശരിഎക്ബസ
സ്അധിക്തരഅറിയിച്്്.

മലപ്്്റം:ജില്്യില്്ഇന്്ലലര
ണ്്് പേര്്ക്്് ക്ടി ലൊവിഡ്
19സ്്ിരീെരിച്്്.മാര്്ച്്്11,12
തീയ്്തിെളില്്ഡല്്ഹിനിസാ
മ്ദ്്ീനിലല സമ്്ളനത്്ില്് േ
ല്ക്ട്ത്് പവങ്്ര ക്രിയാട്
സ്വപേശി63ൊരന്ംലെമ്്ാട്
ബൈപ്്ാസ്സ്വപേശി33ൊര
ന്മാണ്ബവറസ്ൈാധ.ഇര്
വര്ം ഒപരസംഘത്്ില്ള്്വ
രായിര്ല്ന്ന്്്ജില്്ാെലക്്ര്്
ജാഫര്് മലിക് അറിയിച്്്. ഇ
പോലട ജില്്യില്് നിലവില്്
ബവറസ് ൈാധയ്ള്്വര്ലട
എണ്്ം 13ആയി.ലഫബ്ര്വരി
നാലിനാണ്േതിനാലംഗസം
ഘംവീട്െളില്്നിന്്്പ്റല്പ്
ട്്ത്.ലഫബ്ര്വരിഅഞ്്ിന്ഉച്്
യ്ക്്്പശഷംപോഴിപ്ക്ട്നി
ന്്്അമ്ത്സര്്എക്സ്ബ്േസി
ല്് നിസാമ്ദ്്ീനിപലക്്് യാബ്ത
തിരിച്്്. ലഫബ്ര്വരി ഏഴിന്
നിസാമ്ദ്്ീനിലലത്്ിമര്്ക്്സി
ന്സമീേമ്ള്്േള്്ിയില്്താ
മസിച്്്.ലഫബ്ര്വരിഒമ്്തിന്
ൈനാറസിപലക്്്യാബ്തയായി.
അവിലടനിന്്്രണ്്്പേര്്നാ
ട്്ിപലക്്്മടങ്്ി.ൈാക്്ി12അം
ഗസംഘംമാര്്ച്്്10വലരഅവി
ലടതാമസിച്്്.മാര്്ച്്്11ന് നി
സാമ്ദ്്ീനില്് തിരില്ച്ത്്ി മ
ര്്ക്്സില്് താമസമാക്്ി. 11
ന്ം12ന്മ്ള്്സപ്മ്ളനത്്ി
ല്് േല്ക്ട്ത്് പശഷം 13ന്
12217നമ്്ര്്പെരളസമ്്ര്്ക്
ബ്ൊന്്ി തീവണ്്ിയില്് സ്്ീപ്്ര്്
ക്്ാസ് െമ്്ാര്്ട്്് ലമന്റില്് യാ
ബ്തആരംഭിച്്്മാര്്ച്്്15ന്പോ
ഴിപ്ക്ലടത്്ി.പോഴിപ്ക്ട്
നിന്്്സംഘത്്ിലലരണ്്്പേ

ര്് വീട്െളിപലക്്് മടങ്്ി. േ
ത്്് പേര്് െണ്്്ര്് ആലപ്്്ഴ
എക്സിെ്യ്ട്്ീവ്എക്സ്ബ്േസ്
തീവണ്്ിയില്്രാവിലല7.40ന്
േരപ്്നങ്്ാടിയിലലത്്ി. അ
വിലടനിന്്് ബ്ക്യിസര്്വാഹ
നത്്ില്് മലപ്്്റപ്ത്ക്്് വ
ന്്.്രാവിലലഒമ്്തിലനത്്ിയ
സംഘംനഗരത്്ിലലമസ്ജിദ്
ല്്ഹ്ോേള്്ിയില്്തങ്്ി.16
ന്രാവിലല10ന്സ്വൊര്യൈ
സ്െളില്്വീട്െളിപലക്്്മട
ങ്്ി.ലെമ്്ാട്സ്വപേശിയ്ംപവ
ങ്്ര ക്രിയാട് സ്വപേശിയ്ം
ലവപ്വ്ലറൈസ്െളിലാണ്വീ
ട്്ിപലക്്്പോയത്.വീട്്ിലലത്്ി
യഇര്വര്ംവീട്്്ൊര്മായ്ം
നാട്്ില്ം അട്ത്്് ഇടേഴെി
യിട്്്ണ്്.്പവങ്്രക്രിയാട്സവ്
പേശിക്രിയാട്മണ്്ില്്േിലാ
ക്്ല്്ക്ന്്്മ്്ല്്േള്്ിയില്ം
ലെമ്്ാട്മസ്ജിേില്ംസന്്ര്്ശ
നംനടത്്ിയിട്്്ലണ്്ന്്്െലണ്്
ത്്ി.ലെമ്്ാട്സ്വപേശിലെമ്്ാ
ട് പോഴിപ്ക്ട് പോഡിലലമാ
ര്്ക്്റ്്ില്ംസന്്ര്്ശനംനടത്്ി
യിട്്്ണ്്്. ജില്്യില്് നിന്്് നി
സാമ്ദ്്ീന്്സപ്മ്ളനത്്ില്്േ
ല്ക്ട്ത്്വര്്ക്്ായിആപോഗ്യ
വക്പ്്്ം ലോലീസ്ം പെര്്ന്്്
നടത്്ിയതിരച്്ിലിലാണ്ഇര്
വപരയ്ം െല്ണ്ത്്ിയത്. ഏ
ബ്േില്് നാലിന് തിര്രങ്്ാടി
താല്ക്്് ആശ്േബ്തിയിലല
ഐലൊപലഷന്് പെബ്ന്്ത്്ി
ലലത്്ിച്്്ഇവര്ലടബ്സവലമട്
ത്്് േരിപോധനക്്യച്് പശ
ഷംവീട്െളില്്നിര്്ൈന്്ിത
നിരീക്്ണത്്ില്് െഴിയാന്്
നിര്്പേശിക്്്െയായിര്ന്്്.

മലപ്്്റംജില്്യില്്രണ്്്പേര്്ക്്്ക്ടി
കൊവിഡ്സ്്ിരീെരിച്്്
ഇര്വര്ംനിസാമ്ദ്്ീന്്സപ്മ്ളനത്്ില്്േക്ക്ട്ത്്വര്്



തമിഴിൽ്്എറ്്വം്ക്ട്െൽ്്ആരാധകര്െെരണ്്്സ്പ്്ർ്്ൊരങ്്ൊ
ണ്െലഅജിത്്്ംദെപെിവിജയം്.വർ്്െത്്ിൽ്്ഒലന്്രലട്്

സിനിമകനെനേയ്്ാറ്െള്നവങ്്ിലം്ഇവര്നെേിപെ്ൾ്്ക്്ായിആകാം
ക്്കലൊനെആരാധകർ്്കാത്്ിരിക്്ാറ്ണ്്്.െമിഴ്നാട്്ിനലന്്ലോ
നലലകരെത്്ിലം്മികച്്ലപ്പക്്കസവ്കാരയ്െയാണ്സ്പ്്ർ്്ൊര
േിപെ്ങ്്ൾ്്ക്്്ലഭിക്്ാറ്െെത.്ലനർ്്നൊണ്്പാർ്്ദവആയിര്
ന്്്അജിത്്ില്്്ൊയിഒട്വിൽ്്പ്റത്്ിറങ്്ിയേിപെ്ം.ബിരി
ൽ്്എന്്സ്ലോർ്്ട്സ്പെ്ില്്ർ്്േിപെ്ംവിജയ്നെൊയിഒട്വിൽ
പ്റത്്ിറങ്്ിയത.്
വിജയ,്അജിത്്്എന്്ിവനരക്റിച്്്ആരാധകർ്്ലോദിച്്

ലോദയ്ങ്്ൾ്്ക്്്െമിഴ്നെന്്പപ്സന്്നൽ്്കിയമറ്പെിദവറ
ലായിര്ന്്്.ലോക്്്ഡൗൺ്്സമയത്്്സമ്ഹമാധയ്മത്്ിൽ്്
ആരാധകലോട്സംവദിക്്ലവയാണ്പപ്സന്്ഇക്്ാരയ്നത്്
ക്്്റിച്്്പറഞ്്ത.്ഇര്വര്നെയം്ക്നെഅഭിനയിക്്ാന്്
അവസരംകിട്്ിയാൽ്്എത്്ായിരിക്്്ംേിത്്നയന്്ലോദയ്
ത്്ിനാണ്നെന്്്മറ്പെിവന്്ത.്അജിത്്ിനോപ്്ംഅഭിന
യിക്്ാന്്അവസരംകിട്്ിയാൽ്്എത്്്ലവെമായിരിക്്്ംഎട്
ക്്നയന്്ാണ്ആരാധകരിൽ്്ഒരാൾ്്പപ്സന്്ലോട്ലോദിച്്ത.്
ഇെിന്മറ്പെിയായി,അലദ്്ഹനത്്സ്ലനഹിക്്്ന്്ത്ലോനല
െനന്്സിനിമയിൽ്്വില്്ന്്ആകാന്്ആപര്ഹിക്്്ന്്്നവന്്്പപ്
സന്്പറഞ്്്.പിന്്ാനലവിജയ്നെക്നെഅവസരംകിട്്ിയാൽ്്
എത്്ായിരിക്്്ംമനസിൽ്്എന്്ായിര്ന്്്മനറ്്രാള്നെലോദയ്ം.
ആകാശലത്്െമായിരിക്്്ംഎക്ദസറ്്്നമ്്്്എന്്ായിര്ന്്്പപ്
സന്്യ്നെമറ്പെി.െമിഴിൽ്്നായകനായം്സഹനെനായം്വില്്ന്്
ലോള്കെിലം്െിെങ്്ിയൊരമാണ്പപ്സന്്.
കഴിഞ്്വർ്്െംമലയാെസിനിമയിലം്നെന്്അഭിനയിച്്ിര്ന്്്.കലാഭവ

ന്്ൊലോൺ്്സംവിധാനംനേയെ്ലപ്ബലദഴ്സ്ലഡഎന്്േിപെ്ത്്ിലായിര്ന്്്
നെന്്അഭിനയിച്്ിര്ന്്ത.്ആദയ്മലയാെേിപെ്ത്്ിൽ്്പ്ഥവ്ിരാജിന്്്വില്്ന്്ലവെ
ത്്ിലായിര്ന്്്പപ്സന്്അഭിനയിച്്ത.്കാർ്്ത്്ിക്്്നലരന്്സംവിധാനംനേയെ്മാരി
യോപറ്്്ർ്്ആണ്പപ്സന്്യ്നെൊയിഒട്വിൽ്്െിനയറ്്റ്കെിൽഎത്്ിയേിപെ്ം.
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കൊറോണവിഷയമായിസിനിമകൾവരുനുുു..!
സ്ധീര്്നാഥ്

കോകനത്്ഭയനപ്്ട്ത്്ിവന്്നാശംവി
െയക്്്്ന്്നൊവിഡ്ദവറസ്ഡി

സീസ്എന്്നൊവിഡ്19വിെയമാക്്ികലന
ഡിയന്്സംവിധായകന്്ലോസെ്രലകെവ്ാരി
ഒര്േിപെ്ംസംവിധാനംനേയത്്എന്്ൊണ്
പ്െിയവാർ്്ത്്.നൊലോണലോകത്്ാകമാ
നംപകര്ന്്െിന്വെനരമ്ന്്പാണ്63മിനി
റ്്്ള്്സിനിമയക്്്്അലദ്്ഹംപദ്്െിഇട്ന്്ത.്
വ്ഹാനിൽ്്നോട്്ിപ്്്റനപ്്ട്്ദേനീസ്ദവറ
സിനനക്റിച്്്ള്്ആദയ്വാർ്്ത്്വന്്സമയ
മായിര്ന്്്.
ദേനയിൽ്്നിന്്്ള്്വിലോദസഞ്്ാരിക

നെദവറസ്ആപക്മിച്്്എന്്വാർ്്ത്്വായി

ക്്്ന്്ത്ഒര്ലിഫറ്്്ിൽ്്വച്്ാണ.്െന്്്സിനി
മയ്നെവിെയംദേനീസ്ദവറസ്െനന്്എ
ന്്്33വയസ്ള്്സംവിധായകന്്െീര്മാനി
ക്്്കയം്,ൊമസമില്്ാനെെിരക്്ഥഎഴ്െി
ത്്ീർക്്്കയം്നേയത്.്ദവറസ്മന്െയ്ന്്്
നിറംലോക്്ിയല്്ആപക്മിക്്്ന്്ത്എന്്ആ
ശയമാണ്സിനിമയിൽ്്.ഷ്ട്്ിങ്സമയത്്ാണ്
ദേനീസ്ദവറസ്എന്്ത്നൊലോണദവ
റസായിമാറിയത.്
ഒര്ലിഫറ്്്ിൽ്്ക്ട്ങ്്്ന്്അഞ്്്ലപരിൽ്്ഒ

രാൾ്്ക്്്നൊലോണഉനണ്്ന്്ൊണ്സിനിമയ്
നെകഥമ്ല്ന്ട്്് നയിക്്്ന്്ത.് നൊലോണ
എന്്സിനിമപ്ർ്്ത്്ിയാക്്ിയെിന് പിന്്ാ
നലഅത്ലോകത്്ാകമാനംപെർ്്ന്്്പിെിച്്്.
സിനിമയ്നെ നപ്െയ്ലറം് പ്റത്്ിറങ്്ി കഴി

ഞ്്്. നൊലോണ വിെയമാക്്ിയ്ള്് ആദയ്
സിനിമയായിരിക്്്ം ലോസെ്ര ലകെവ്ാരിയ്
ലെത.്
ജപ്്ാനിനലലോകയ്്നമ്്്റിഡയറകറ്്്ർ്്റി

ലോദെയ്ക്്്ച്്ിയ്നെ ""ദമ എകസ്പ്ീരിയ
ന്്സ് വിത്്് നൊലോണ ദവറസ'്' ഇലപ്്ൾ്്
ദേനയിലം്ജപ്്ാനിലം്ഏനറപശ്ദ്്ലനെിക്്ഴി
ഞ്്്.ദേനക്്ാരിയായഭാരയ്ലോനൊപ്്ം2013
മ്െൽ്് കഴിയ്ന്് ജപ്്ാന്് സവ്ലദശിയായ ദെ
യക്്്്ച്്ിനേറിയഒലട്്നറലോകയ്്നമ്്്റികൾ്്എ
ട്ത്്ിട്്്നണ്്ങ്്ിലം്,ആദയ്മായാണ്ഇപെ്സവ്ീകാ
രയ്െലഭിച്്ഒന്്്നിർമിച്്ത.്ജപ്്ാനിൽ്്നിന്്്ദേ
നയിൽ്്നരപബ്്വരിയിൽ്്മെങ്്ിഎത്്ിയദെ
യ്ക്്്ച്്ിക്്് രണ്്ാഴച്്് കവ്ാറദ്്്നിൽ്് ലോലക
ണ്്ിവന്്്.സവ്ത്്ംഅന്ഭവമാണ്അലദ്്ഹംലോ
കയ്്നമ്്്റിയാക്്ിയത.്കവ്ാറദ്്്നസമയംകഴി
ഞ്്ഉെനനകയ്ാമറയ്മായിഇറങ്്ിയദെയക്്്്
ച്്ി,ദേനയിൽ്്നൊലോണനയനിയപത്്്ിച്്രീെി
േിപെ്ീകരിച്്്.ഭക്്ണശാലകെിലലയം്ൊകസ്ിക

െിലലയം്നോത്സ്്ലങ്്െിലലയം്സ്രക്്ാരീ
െികൾ്്ഉൾ്്നപ്്ട്ത്്ി.നൊലോണയ്നെവയ്ാപനം
എങ്്ിനനെെയാംഎന്്്അലദ്്ഹംലോകയ്്നമ്്്
റിയിൽ്്ലെിെമായിവിവരിച്്്.
ലോകത്്ാകമാനമ്ള്്പലസിനിമാപപ്വർ്്ത്്ക

രം്നൊലോണവിെയമാക്്ിസിനിമെയാറാക്്്
ന്്്എന്്ാണ്റിലപ്്ർട്്്.മലയാെത്്ിനലമ്ന്്ിലല
നറലപർ്്ഈവിെയത്്ിൽ്്കഥയം്െിരക്്ഥയം്െ
യാറാക്്ിക്്ഴിഞ്്്.ഒര്പപ്മ്ഖസംവിധായകന്്ഒ
ഴിഞ്്ലകരെത്്ിനലപട്്ണംനഹലികയ്ാംഉപലോ
രിച്്്ഷ്ട്്്നേയ്്ാന്്അലപക്്വനരനൽ്്കികാത്്ി
രിക്്്ന്്്.എത്്ായാലം്നൊലോണകാലത്്ിന്
ലശെംലോകത്്ാകമാനംനൊവിഡ്ദവറസ്ഡി
സീസ്അഥവാനോനവൽ്നൊലോണലകപന്്്വി
െയമായിഡസനിലലനറസിനിമകള്ണ്്ാകം്.

e n t e r t a i n m e n t

വിജയ,്അജിത്്്
ചിപേ്നത്്ക്റിച്്്പര്സന്്

കണ്്ിറ്ക്്ിലോകംമ്ഴ്വനആരാ
ധകനരലനെിനയട്ത്്ൊരമാണ്

പപ്ിയവാരയ്ർ.പപ്ിയവാരയ്ർനായികയാ
ക്ന്്ആദയ്നത്്കന്്ഡേിപെ്ത്്ി
ന്്് ലോസ്്്്ർ പ്റത്്്വിട്്ിരിക്്്ക
യാണ.്വിെണ്്പപ്ിയഎന്്ാണ്േിപെ്
ത്്ിന്്് ലപര.് ൊരം െനന്്യാണ്
ലോസ്്്്ർപങ്്്വച്്ിരിക്്്ന്്തം്.കന്്
ഡയിനലഎന്്്ആദയ്േിപെ്ം.വിെണ്
പപ്ിയയ്നെലോസ്്്്ർ.

മികച്്ഒര്െീമിനോപ്്ംഒര്
യാപെ്യ്നെഭാരമാകാനക
ഴിഞ്്െിൽ ഞാന സ
ല്ത്െത്്ിലാണ.്ഇെി
ലം്മികനച്്ര്ത്െക്്ം
െനിക്്് ലഭിക്്ാനിനല്്
ന്്്ം ലോസ്്്്ർ നെയർ
നേയത്്പപ്ിയവാരയ്ർപ
റഞ്്്.ലപ്ശയസ്മഞജ്്
വാണ്േിപെ്ത്്ിൽനായ
കനാനയത്്്ന്്ത.് ലോ
പിസ്ന്്ർസംരീെസംവി
ധാനം നിർവഹിച്് േിപെ്ം
സംവിധാനം നേയ്്്ന്്ത്
വി.നകപപ്കാശാണ.്

പര്ിയയ്നെകന്്ഡചിപേ്ം
വയ്െയ്സെ്ലവെങ്്ൾനൊണ്്്ലപ്പക്്കര്നെമന
സിൽഇെംലനെിയലോെിവ്ഡ്നെികൽ്്ക്്ിനൊച്്
ലിന്്പങ്്്വച്്േിപെ്മാണ്ലോെയ്ൽ്്മീഡി
യയ്നെഹ്ദയംകവർ്്ന്്ിരിക്്്ന്്ത.്ക
ൽ്്ക്്ിനയലോക്്ിപ്ഞ്്ിരിക്്്ന്്മകൾ്്
സാലൊയ്നെ േിപെ്മാണ് കൽ്്ക്്ി ഇ
ന്്സ്്്്പര്ാമിൽ്് പങ്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ത.് ഈ 
ക്ഞ്്്പ്ഞ്്ിരിലോെയ്ൽ്്മീഡിയയി
ൽ്്ദവറലാവ്കയാണ.്
"ലൊവിഡ്കാലം,ആദയ്േിരിയിനലപപ്

ണയം'എന്്ാണ്േിപെ്ത്്ിന്കയ്ാപെ്
നായി കൽ്്ക്്ി ക്റിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്
കാമ്കന്്ദരഹർ്്െ്ലബരാണ്
േിപെ്ംഎട്ത്്നെന്്്ംൊരം
ക്റിച്്ിട്്്ണ്്്.കയ്്ട്്്,ദദവികം
എന്്ിങ്്നന നിരവധി കമ
ന്്്്കൊണ് ആരാധകരം്
സിനിമാൊരങ്്ളം്ലോസ്്്്ി
ന്നൽ്്ക്ന്്ത.്നരപബ്്വരി
ഏഴിനാണ് കൽ്്ക്്ിക്്്ം
ദരഹർ്്െബ്രിനം് സാ
ലൊജനിച്്ത.്നസപറ്്്ംബർ്്
അവസാനലത്്നെയാണ്
ൊന്്അഞ്്്മാസം രർ്്ഭി
ണിയാനണന്്്കൽ്്ക്്ിആ
രാധകര്മായിപങ്്്വച്്ത.്

സാതോയ്നെപ്ഞ്്ിരി
തിരക്്ഥാക്ത്്്ആയിര്ന്്നഡന്്ിസ്ലോസ

ഫ്നോത്്ാണ്െന്്്അട്ത്്സിനിമനയന്്്
ഒമർ്്ല്ല്ലനരലത്്സ്േനനൽ്്കിയിര്ന്്്.ഇലപ്്
ഴിൊഅെിനലനായകനനയം്പപ്ഖയ്ാപിച്്ിരിക്്്ക
യാണ്സംവിധായകന്്.നഡന്്ിസിന്്്െിരക്്ഥയി
ൽ്്മമ്്്ട്്ിനായകനാവ്ന്്സിനിമയാണ്ൊന്്ഒര്
ക്്്ന്്നെന്്്ംമാസം്ക്്ാസം്ഉള്്സിനിമയാവം്
അനെന്്്ംഒമർ്്ല്ല്പപ്െികരിച്്്.ലരസബ്്ക്്ി
ൽ്്ആരാധകര്നെലോദയ്ങ്്ൾ്്ക്്ാണ്ഒമറിന്്്പപ്
െികരണം.

മമ്്്ട്്ിയം്രജനീകാന്്്ംഒന്്ിച്്െമിഴ്േി
പെ്ംദെപെിനയക്്്റിച്്്ള്്ഒര്അഭിപപ്ാ
യംഒമർ്്കഴിഞ്്ദിവസംപങ്്്വച്്ിര്ന്്്.
ഇെിന്ൊനഴവന്്കമന്്്്കൾ്്ക്്്മറ്
പെിയായാണ്ഒമർ്്മമ്്്ട്്ിനായകനാ
വ്ന്്െന്്്പ്െിയേിപെ്നത്്ക്്്
റിച്്് പറഞ്്ത.്മമ്്്ക്്യക്്്് ലവ
ണ്്ിഒര്പക്്മാസ്സിനിമനഡ
ന്്ിസ്ലോസഫ്സാറം്ഞാനം്
ക്െിപ്്ാന്്നേയ്്്ന്്്ണ്്്.ഞാ
ന്്എന്്്ംഈെമാശകെി
ച്്്നെന്്ാൽ്്ശരിയാ
വില്്.ഇെയക്്്്ഒ
ര്മാസ്ഒനക്്

ലവലണ്,്ഒമർ്്അഭിപപ്ായനപ്്ട്്്.
ധമാക്്യാണ്ഒമർ്്ല്ല്വില്്്ൊയിഅവസാനംപ്

റത്്ിറങ്്ിയേിപെ്ം.അര്ൺ്്ക്മാറം്നിക്്ിരൾ്്റാണി
യ്മായിര്ന്്്ലകപന്്്കഥാപാപെ്ങ്്ൊയത.്എൺ്്പത്
കെിലം്നോണ്്്റ്കെിലം്മലയാെത്്ിൽ്്നിരവധിഹി

റ്്്കൾ്്ഒര്ക്്ിയെിരക്്ഥാക്ത്്ാ
ണ്നഡന്്ിസ്ലോസഫ.്ലോ
െി,െമ്്ികണ്്ത്്ാനം,ഭരെ
ന്്,നകജിലോർ്്ജ,്െിഎസ്
സ്ലരെ്ബാബ,്ഐവിശ
ശി എന്്ിവർ്്ക്്്ലവണ്്ി
നോനക്്അലദ്്ഹംഎഴ്
െി.നിറക്്്ട്്്,രാജാവിന്്്
മകന്്, നയ്്ഡൽ്്ഹി, ന

മ്്ർ്്20മപദ്ാസ്നമ
യിൽ്്, ലൊട്്യം
ക്ഞ്്ച്്ന്്ത്െ
ങ്്ിയവനോ
നക്് അലദഹ
ത്്ിന്്് രേ
നയിൽപി
റന്് സി
നിമകൊ
ണ.്

ഒമർചിപേ്ത്്ിൽമമ്്്ട്്ി

രാജയ്ത്്്ലോക്്്ഡൗൺഭാരമായിഎല്്ാവരം്വീട്്ിലിരിക്്ണനമന്്ക
ർശനനിർലദശമാണ്സർക്്ാർപ്റനപ്്ട്വിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്സിനിമാസീരിയൽെിവി

ലോഷ്ട്്ിങ്്്കെെക്്ംനിർത്്ിനവച്്ിരിക്്്ന്്ഈലവെയിൽൊരങ്്െെക്്ംസർക്്ാ
രിന്്്നിർലദശങ്്നെല്്ാംഅന്സരിച്്്വീട്്ിൽകഴിയ്കയാണ.്
എന്്ാൽഒര്ക്ട്്ംജനങ്്ൾഇലപ്്ഴം്ഈനിർലദശങ്്നൊന്്്ംെനന്്വകനവക്്ാനക്

ട്്ാക്്ിയിട്്ില്്.ദിനംപപ്െിനൊലോണബാധമ്ലംലോകത്്്മരണനപ്്ട്ന്്ലോരികള്നെഎണ്്ം
വർധിക്്്ന്്ഈസാഹേരയ്ത്്ിൽരാജയ്ംഅെീവസ്രക്്യിലാണ.്പപ്ധാനമപത്്്ിപപ്ഖയ്ാപിച്്
ലോക്്്ഡൗൺദിവസങ്്ൾപിന്്ിട്കയാണ.്ഈലവെയിൽനോത്ജനങ്്ൾക്്്ലോധവതക്ര
ണസലന്്ശവ്മായിനിരവധിസിനിമാൊരങ്്ൊണ്ലോെയ്ൽമീഡിയയില്നെരംരനത്്ത്്്ന്്
ത.്
സ്പ്്ർൊരങ്്ൾെങ്്ള്നെആരാധകനരവീട്്ിലിരിക്്്ന്്െിന്പപ്ലോദനലമകിനൊണ്്്അവർ

വീട്കെിൽനിന്്്വീഡിലോപകർത്്ിലോെയ്ൽമീഡിയയിൽപങ്്്നവക്്ാറ്മ്ണ്്്.അത്്രത്്ിൽ
ഏറ്്വ്നോട്വിൽരംരനത്്ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത്നെന്്ിത്്്യനസ്പ്്ർൊരംെമന്്യാണ.്

നൊലോണനയനമ്ക്്്അനായാസംത്രത്്ാനസാധിക്്്നമന്്്െമന്്പങ്്്നവച്്വീഡിലോ
യിൽപറയ്ന്്്.അെിനായിനാംനേലയ്്ണ്്ത്വെനരനേറിയനേറിയകാരയ്ങ്്ൾമാപെ്മാനണ
ന്്്ംൊരംഓർമ്്നപ്്ട്ത്്്ന്്്ണ്്്.നമ്നക്്ല്്ാവർക്്്മറിയാവ്ന്്ൊണ്അക്്ാരയ്നമന്്്ംഇ
ലപ്്ൾഈസമയത്്്നമ്്ൾവീട്്ിൽെനന്്കഴിയണനമന്്്ംൊരംപറയ്ന്്്.

നൊലോണദവറസിൽനിന്്്മ്ള്്ഓലോര്ത്്ര്നെയം്സംരക്്ണംഎന്്ത്ഇരിക്്്
ന്്ത്അക്്രാർത്്ത്്ിൽനമ്്്നെദകയ്്ിൽെനന്്യാനണന്്്ൊരംവീഡിലോയിൽപ
റയ്ന്്്.അത്നൊണ്്്സർക്്ാര്കൾപറയ്ന്്ത്പപ്കാരംനിരത്്രംലോപ്്്പലോരി
ച്്്ദകകൾകഴ്കണനമന്്്ംനൊലോണദവറസിനനത്രത്്ാനമന്്്ംൊരംവീ
ഡിലോയിൽപറയ്ന്്്.

െമന്്യ്നെവീഡിലോെവ്ീറ്്്നേയെ്ിരിക്്്ന്്ത്ഇത്്്യദരറ്്്സ്നൊ
ലോണഎന്്െവ്ിറ്്ർഹാനഡിലിൽനിന്്ാണ.്ലകപന്്്സർക്്ാരിന്്്മി
നിസപ്െ്ിഓഫ്ഇനനൊർലമെനആനഡ്ലപ്ോഡക്ാസ്്്്ിങ്വി

ഭാരത്്ിന്്്നൊവിഡ്19സംബന്്മായക്െയ്മായഅ
പല്ഡറ്്്കൾപങ്്്നവക്്്ന്്െവ്ിറ്്ർഹാനഡിലാ

ണ്ഇത്്്യദരറ്്്സ്നൊലോണ.

തതല്ങ്്്േിപെ്ത്്ില്നെയായിര്ന്്്കലയ്ാണിപപ്ിയദ
ർശന്്്അരലങ്്റ്്ം.പിന്്ീട്െമിഴിൽ്്എത്്ി.അെി

ന്ലശെമാണ്കലയ്ാണിമലയാെത്്ിനലത്്്ന്്ത.്സ്ലരെ്ലോപി,
ലോഭന,ദ്ൽ്്ഖർ്്സൽ്്മാന്്എന്്ിവലോനൊപ്്ംവരനനആവശയ്മ്ണ്്്എ
ന്്സിനിമയില്നെയായിര്ന്്്മലയാെത്്ിൽകലയ്ാണിയ്നെഅരലങ്്റ്്ം.
ഇെിനിനെെന്്്പപ്ലോദനംആനരന്്്നവെിനപ്്ട്ത്്ിയിരിക്്്കയാണ്

കലയ്ാണി.മലയാെികള്നെഇഷ്്ൊരംനപസ്ിയആണ്െന്്്പപ്ലോദനനമന്്്
കലയ്ാണിപറയ്ന്്്.കലയ്ാണിയ്നെവാക്്്കൾ്്ലോെയ്ൽ്്മീഡിയയ്നെആ
രാധകര്നെയം്പശ്ദ്്ലനട്കയാണ്ഇലപ്്ൾ്്.

"പലണ്്അറിയാമായിര്ന്്്സിനിമഎന്്്നപ്പാരെനാണന്്്.ഏത്ലോെി
ലാകം്വര്ന്്നെന്്കാരയ്ത്്ിലലെീര്മാനംആകാെിര്ന്്്ള്്്.സിനിമയി
ലലക്്്ംഅഭിനയത്്ിലലക്്്ംവരാന്ള്്പപ്ലോദനംനപസ്ിയആണ.്നപസ്ി
യയ്നെഅഭിനയംകണ്്ിട്്ാണ്നെിയാകാന്ള്്ലോഹംലോന്്ിയത.്നപസ്ി
യനയകാണാനം്സംസാരിക്്ാനം്വെനരയധികംആപര്ഹമ്ണ്്്.നപസ്ിയ
യ്നെഭർ്്ത്്ാവം്നെന്മായരഹദ്എന്്്പപ്ിയനപ്്ട്്നെനാണ'്-കലയ്ാ
ണിപറയ്ന്്്.ൊരത്്ിൽ്്നിന്്്മ്ണ്്ായഅപപ്െീക്്ിെമായപപ്െിക
രണംആരാധകര്നെപശ്ദ്്ലനെിക്്ഴിഞ്്ിരിക്്്കയാണ.്

രണ്്്േിപെ്ങ്്ൊണ്കലയ്ാണിയ്ലെൊയിഇനിപ്റത്്ിറങ്്ാ
ന്ള്്ത.്പപ്ിയദർ്്ശനസംവിധാനംനേയെ്ലോഹന്്ലാൽ്്
േിപെ്ംമരക്്ാറാണ്ആദയ്ലത്്ത.്വിനീത്പശ്ീനിവാ

സന്്േിപെ്ംഹ്ദയമാണ്മനറ്ാ്ന്്്.ഹ്ദയത്്ി
ൽനായകനപപ്ണവ്ലോഹനലാലാ

ണ.്

വര്ൺതേജിന്്്
വർക്്്പര്ംതോം
കോകനത്്എല്്ാനൊഴി
ൽലമഖലലയയം്ലപാനലസി
നിമ ഇനസപ്െ്ിലയയം് നകാ
ലറാണബാധിച്്ിട്്്ണ്്്.സിനിമ
പപ്ദർശനംനിർത്്്കയം്ഷ്
ട്്ിങ്്്കൾനിർത്്ിവയക്്്്ക
യം് നേയെ്ിരിക്്്കയാണ.്
സിനിമയിൽനിന്്്മാറിനിൽ
ക്്്കയാനണങ്്ിലം് ലസാെയ്
ൽമീഡിയയിൽൊരങ്്ൾസ
ജീവമാണ.് നകാലറാണ അവ
ധിക്്ാലനത്്ജീവെനത്്ക്
റിച്്്ള്് േിപെ്ങ്്ളം് വീഡി
ലയാകളം്ൊരങ്്ൾപങ്്്നവ
യക്്്ാറ്ണ്്്.ഇലപ്ാ്ൾലസാെയ്
ൽ മീഡിയയിൽ ദവറലാക്
ന്്ത് നെല്ങ്്് നെനവര്ൺ
ലെജിന്്് ലപാസ്്്്ാണ.് ഇൊ
നണന്്്വർക്്്പര്ംലഹാംഎ
ന്്െലനക്്നട്ാ്നെയാണ്ലകാ
ച്്ിലനാനൊപ്്ം ലബാകസ്ിങ്

പപ്ാകറ്്്ീസിന്്് േിപെ്ം പങ്്്
നവച്്ിരിക്്്ന്്ത.് മാസക്്്്ധ
രിച്്ാണ്ലകാച്്്വര്ണിനന പ
രിശീലിപ്്ിക്്്ന്്ത.്

ബാലൊരമായിട്്ാണ്വര്
ൺസിനിമയിൽഎത്്ിയത,്
രിദ എന്് നെല്ങ്്് േിപെ്
ത്്ില്നെയാണ് ലപ്പക്്കര്
നെ പപ്ിയങ്്രനാക്ന്്ത.് ഒറ്്
േിപെ്ംനകാണ്്്സായ്പല്്വി-
വര്ൺലജാഡിനയലപ്പക്്ക
ർ നനഞ്്ിലലറ്്്കയായിര്
ന്്്.നെല്ങ്്്നെനം്നിർമാ
ൊവ്മായനാലരപന്്്ബാബ്
വിന്്്മകനാണ്വര്ൺലെ
ജ.്നെല്ങ്്്സ്പ്്ർസ്്്്ാർേി
രഞജ്ീവിയ്നെ സലഹാദരി
പ്പെ്നാണ്വര്ൺ.നരഡല
നകാണ്് രലണൊണ് ഏറ്്
വം്ഒട്വിൽപ്റത്്ിറങ്്ിയ
വര്ൺലെജ്േിപെ്ം.

കോവിഡിന്്് പശ്്ാത്്ലത്്ിൽ രാജയ്
ത്്്ലോക്്്ഡൗൺപപ്ഖയ്ാപിച്്ിട്്്ദി

വസങ്്ൾപിന്്ിട്്്കഴിഞ്്്.പ്റത്്ിറങ്്ര്നെ
ന്്കർശനനിർലദ്്ശമാണ്സംസ്്ാനസർക്്ാര്
കൾജനങ്്ൾക്്്നൽകിയിരിക്്്ന്്ത.്ഇെിനി
നെഹരിയാനയിനലഗ്ര്പര്ാമില്ള്്ലേരിയിൽ്്
ൊമസിക്്്ന്്250ക്ടം്ബങ്്ൾ്്ക്്്ഭക്്ണംഎ
ത്്ിച്്്നൽ്്ക്കയാണ്നെിരാക്ൽ്്പപ്ീത്സിംഗ.്
മകൾക്്്പിന്്്ണയ്മായിൊരത്്ിന്്്ക്ടം്ബ
വം്രംരത്്്ണ്്്.

വീട്്ിൽെനന്്യാണ്ആഹാരംഉണ്്ാക്്്ന്്
നെന്്്ം ഒര് ദിവസം രണ്്് െവണ ഭക്്ണം
നൊട്ക്്്ന്്്നണ്്ന്്്ംരാക്ൽപറയ്ന്്്.നില
വിനലസാഹേരയ്ംകണ്്്ലോക്്്ഡൗൺ്്അവസാ
നിക്്്ന്്ത്വനരഅനല്്ങ്്ിൽ്്ക്ട്െൽ്്മ്ല്ന്ട്്്

ലോയാലം്ഈസംരംഭംത്െരാനാണ്ൊനം്അച്്
നം്െീര്മാനിച്്ിരിക്്്ന്്നെന്്്ംരാക്ൽവയ്ക്്മാ
ക്്ി.ആരാധകർനെത്്്ന്്ഭക്്ണവിെരണത്്ി
ന്്്േിപെ്ങ്്ൾരാക്ൽനെയർനേയെ്ിട്്്ണ്്്."ഇെി
ൽ്്ഞാന്്അഭിമാനിക്്്ന്്്…നന്്ി!ദദവംനിങ്്
നെഅന്പര്ഹിക്്നട്,്സ്രക്്ിെരായിത്െര്ക'-
എന്്ാണ് േിപെ്ങ്്ൾനക്ാ്പ്്ം രാക്ൽ്് െവ്ീറ്്് നേ
യെ്ിരിക്്്ന്്ത.്

ഭക്്ണംഎത്്ിച്്്
രാക്ൽപര്ീത്സിംഗ്

തമന്്
പറയ്ന്്ത് കലയ്ാണിയ്ടെ

ആഗര്ഹം
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നയ്ഗ്ോർക്്ിൽ
കടവ്യക്്്്പോവിഡ്19
നയ്്ഗോര്്ക്്്: പൊവിഡ്കവറ
സ്മന്ഷയ്രില്്നിന്്്മ്ഗങ്്ളി
ഗലക്്്ം രകരന്്്പവന്്് ആശ
ങ്്.യ്എസിലനയ്്ഗോര്്ക്്ിപല
ഗത്ബാണ്്ക്സ് മ്ഗശാലയിപല
നാല്വയസ്കാരി നാേിയഎ
ന്്കട്വയക്്്ാണ്ഗോഗംസ്്ി
രീകരിച്്ത.്
കട്വയ്പടത്ടരച്്യായ്ള്്
ച്മ തശ്ദ്്യിലപപ്്ട്്ഗോപടയാ
ണ്യ്എസ്നാഷണല്്പവറ്്റി
നറിസര്്വീസ്ലഗോറട്്റിയില
മലയനപരണകട്വയ്പടതസ്വ
സാംപ്ളരരിഗോധിച്്ത.്മാര്്ച്്്
27നാണ്നാേിയഗോഗലക്്ണ
ങ്്ള്്കാണിച്്്ത്ടങ്്ിയത.്
യ്എസിലഒര്വനയ്മ്ഗത്്ി
ന്പൊവിഡ്19കവറസ്സ്്ിരീ
കരിക്്്ന്്ത് ആേയ് സംഭവമാ
പണന്്് ഗത്ോങ്്്സ് മ്ഗശാലയി
പലെീഫ്പവറ്്റിനറിഗഡാകറ്്്ര്്
ഗൊളകാപല.മ്ഗശാലജീവന
ക്്ാരില നിന്്ാകാം കട്വയി
ഗലക്്് ഗോഗം രകര്്ന്്പതന്്ാ
ണ്നിഗമനം.മാര്്ച്്്16മ്തല്്മ്
ഗശാലയില്് സദ്്ര്്ശകപര തര്
ഗവശിപ്്ിച്്ിര്ന്്ില്്.ഇവിപടആ
റ്കട്വകളം്ഒര്സിംഹവം്മ്
ന്്്ആതഫ്ിക്്നപ്ലികളം്ഇതി
ഗോടകം അസ്ഖ ബാധിതരാ
ണ.്എന്്ാല്്ഈമ്ഗങ്്പളബാ
ധിച്്ിരിക്്്ന്്ത് പൊവിഡ്ആ
ഗോപയന്്്സ്്ിരീകരിച്്ിട്്ില്്.
ഗോഗബാധിതരായ മ്ഗങ്്ള്്
ആഗോഗയ്വാന്്മാരാപണന്്്ംഇ
വപരനിരീക്്ിച്്്വര്കയാപണ
ന്്്ംമ്ഗശാലഅധിക്തര്്വയ്
ക്്മാക്്ി.
അഗതസമയംകെനയിപലവ
ളരത്്് പ്ച്്കളില ഗനരപ്ത്
ഗകാവിഡ്ഗോഗംസ്്ിരീകരിച്്ി
ര്ന്്്. ഒര്മിച്്് രാരപ്്ിക്്്ന്്
പ്ച്്കളിലഒന്്ിലനിന്്്മപറ്്
ന്്ിഗലക്്്ഗോഗംരകര്പമന്്്ം
പതളിഞ്്ിരിന്്്.
കട്വയില്്ഗോഗംസ്്ിരീകരി
ച്്ഗോപടമ്ഗങ്്പളരരിെരിക്്്
ന്്വര്്ക്്്അധിക്തര്്സ്രക്്ാ
മ്ന്്കര്തല്കള്് രാലിക്്ാന്്
നിര്്ഗേശംനല്്കിയിട്്്ണ്്്.

തബ്സലസ:്പൊവിഡ്19വയ്ാരനപത്്
ത്്്ടരന്്്രാജയ്ങ്്ളഅടച്്്പ്ട്്ിയ
ഗപ്്ളഭൗമരാളികള്പടകമ്്നഗത്്
തം്ക്റഞ്്്.ബലജിയത്്ിപലഗോയ
ലഒബസ്രഗവറ്്റിനടത്്ിയരഠന
ത്്ിലാണ്കൗത്കകരമായകപണ്്
ത്്ല.ഭ്മിയ്പടഉള്്റകളിലനിന്്്
ള്്മ്ഴക്്ങ്്ളം്ക്റഞ്്തായിരഠ
നംകപണ്്ത്്ി.ആഗോളതലത്്ില
വായ്മലിനീകരണംക്റഞ്്തായി
ഗനരഗത്്കപണ്്ത്്ിയിര്ന്്്.ഇതിന്
രിന്്ാപലയാണ്ഭ്മിയം്െില"ഗൊ
സിറ്്ിവ'്ഫലങ്്ളകാണിച്്്ത്ടങ്്ിയ
ത.്
ഭ്വലക്്ത്്ിപലരാളികള്പടസവ്ാ
ഭാവികെലനങ്്ളപക്്പ്്ംഗോഡ,്പറ
യ്ലഗതാഗതം,നിരമാണതര്വരത്്ന
ങ്്ള,ഖനനതര്വരത്്നങ്്ളത്ടങ്്ി
യവപയല്്ാംഭൗമരാളികളിലഅധിക

സമ്്രേംസ്ട്്ിച്്ിര്ന്്്.എന്്ാല,ഒ
ര്മാസഗത്്ളമായിഇവപയല്്ാംനില
ച്്ഗോപടഭ്മിഏതാപട്്ര്"കായക
ലപ്്'െികിത്്യിലാപണന്്്രറയ്
ന്്്ഭൗമശാസത്ത്ജ്്ര.
നിരന്്രംെലിച്്്പൊണ്്ിരിക്്്ന്്
താണ്ഭ്വലക്്രാളികള.ഈെല
നംമ്ലമ്ണ്്ാക്ന്്സ്ക്്്മകമ്്ന
ങ്്ളഭൗമനിരീക്്കരഗരഖപപ്്ട്ത്്്
കയം്ഇവയ്പടമാറ്്ങ്്ളനിരീക്്ി
ക്്്കയം്പെയ്്ാറ്ണ്്്.സാധാരണഗ
തിയിലഭൗഗൊരരിതലത്്ിലനിന്്്
100മീറ്്രതാഴെ്യിലക്ഴിച്്ിട്്ഉരകര
ണമ്രഗോഗിച്്ാണ്ഭൗമശാസത്ത്
ജ്്രഭൗമൊലനങ്്ളനിരീക്്ിക്്്
ന്്ത.്ഇഗപ്്ളഉരരിതലത്്ിലനിന്്്
തപന്്സ്ക്്്മെലനങ്്ളതിരിച്്റി
യാനാക്ന്്്.
ഭ്കമ്്ംഗൊല്ള്്തര്ക്തിതര്തിഭാ

സങ്്ളം്ഓട്ന്്വാഹനങ്്ള്പടയം്
തര്വരത്്ിക്്്ന്്ക്റ്്നയതന്്്ങ്്ള്പട
യം്ശബ്്വം്ഇവഭൗഗൊരരിതലത്്ി
ലസ്ട്്ിക്്്ന്്മരേവം്മ്ലംഭൗമെ
ലനങ്്ളം്ഭ്മിയിപലമ്ഴക്്ങ്്ള്പൊ
ന്്്ംക്തയ്മായിഗരഖപപ്്ട്ത്്ാനസാ
ധിക്്ാറിപല്്ന്്്ംഭൗമശാസത്ത്ജ്്ര.
രലഗപ്്ഴം്ഭ്മിയിപലമ്ഴക്്ങ്്ള
ക്്്ംമറ്്്ശബ്്ങ്്ളക്്്ംഒഗരതരംഗ
കേരഘയ്മായിരിക്്്ം.അഗപ്്ളഇവ
ഗവരതിരിച്്റിയ്കബ്ദ്്ിമ്ട്്ാകം്.
അഗ്്ിരരവതതര്വരത്്നങ്്ള,
പെറിയഭ്െലനങ്്ളഎന്്ിവതിരിച്്
റിയ്ന്്തിലനിരണായകമാണ്ഭൗമ
രാളികള്പടെലനങ്്ളം്മ്ഴക്്ങ്്
ളം്.ആഗോളതലത്്ിലഅടച്്്പ്ട്്ല
ത്ടങ്്ിയഗോപെഭൗമരാളികള്പടെ
ലനംമ്ലമ്ള്്ശബ്്ത്്ിപ്്്ഗോത്മ്
ന്്ിപോന്്ായിക്റഞ്്തായാണ്ബ

ലജിയത്്ിപലഭൗമശാസത്ത്അധിക്
തര്പടനിരീക്്ണം.തബ്സലസിലഭൗ
ഗമാരരിതലത്്ിലഗനരഗത്്ഇനതഫ്ാ
സൗണ്്്തഫ്ീകവ്നസി1-20ഗഹരടസ്്
ആയിര്പന്്ങ്്ിലമാരച്്്രക്തിഗോ
പടഇത്30-50ശതമാനംക്റഞ്്്.രാ
രിസ,്ലണ്്ന,ഗോസ്ഏഞജ്ലസ,്ഓ
ക്്്ലനഡ്എന്്ിവിടങ്്ളിലം്സമാന
മായക്റവ്ഗരഖപപ്്ട്ത്്ി.
അടച്്്പ്ട്്ലഏരപപ്്ട്ത്്ിയഗോ
പടരലയിടങ്്ളിലം്വനയ്ജീവികളവി
ജനമായപതര്വ്കളിഗലക്്ിറങ്്്ന്്
തായിഗനരഗത്്റിഗപ്്രട്്്ണ്്ായിര്
ന്്്.
നിരന്്രമ്ള്്ജലയാതത്കളനിലച്്
ത്ജലാശയങ്്ളിപലപവള്്ത്്ിപ്്്മ
ലിനീകരണവം്ക്റച്്ിര്ന്്്.ഇതിന്
രിന്്ാപലയാണ്ഭ്മിക്്്ംശാന്്ത
അന്ഭവപപ്്ട്ന്്തായിറിഗപ്്രട്്്.

നൊവിഡിൽ

"ബോസിറ്്ിവ'്

ഭമ്ി
അെച്്്പ്ട്്ൽ
ഭ്മിക്്്"കായകൽപ്്ചികിത്്"

ഭൗമൊളികള്പെ
കമ്്നം
ക്റഞ്്്

ഇന്്്യയിലം്മ്ന്്റിയിപ്്്
നയ്്ഡലഹി:
നയ്്ഗോരക്്ി
പല മ്ഗശാല
യില കട്വ
യക്്്് പൊവി
ഡ്19ഗോഗബാ
ധ സ്്ിരീകരി
ച്്തിപനത്്്ടര
ന്്് രാജയ്പത്്
മ്ഴ്വനമ്ഗശാലാഅധിക്തരക്്്ംഗകതദ്്്മ്ഗശാലാ
അഗോറിറ്്ിയ്പടജാതഗ്താനിരഗേശം.മ്ഗങ്്ള്മായിഇ
ടരഴക്ന്്ത്ക്ട്തലകര്തഗോപടഗവണപമന്്്ംമ്
ഴ്വനസമയവം്അവപയനിരീക്്ിക്്ണപമന്്്ംമ്ഴ്
വനസംസ്്ാനങ്്ളിപലയം്ഗകതദ്്്ഭരണതര്ഗേശങ്്ളി
പലയം്െീഫ്കവലഡ്കലഫ്വാരഡന്്ാരക്്്അയച്്
കത്്ിലഗകതദ്്്മ്ഗശാലാഅഗോറിറ്്ിപമംബരപസതക്
ട്്റിഗോ.എസ.്രി.യാേവ്നിരഗേശിച്്്.കത്്ിപലതര്ധാ
നനിരഗേശങ്്ള:
മ്ഗശാലകളിലക്ട്തലജാതഗ്തഗവണം.സിസിടി
വിഉരഗോഗിച്്്മ്ഗങ്്പളനിരീക്്ിക്്്ക.മാറ്്ങ്്
ളരരിഗോധിക്്്ക.

മ്ഗങ്്ള്മായിഅട്ത്്്ഇടരഴക്ന്്വരസ്രക്്ാ
വസത്ത്ംഉരഗോഗിക്്്ക.

ഗോഗമ്ള്്മ്ഗങ്്പളതര്ഗത്യകക്ട്്ിഗലക്്്മാറ്്്ക.

ഭക്്ണംപൊട്ക്്്ന്്ത്ളപപ്്പടഅതയ്ാവശയ്കാ
രയ്ങ്്ളക്്്മാതത്ഗമമ്ഗങ്്ള്മായിഅട്ത്്ിടരഴ
കാവ.്

എലി,സമാനജീവികള്പടശലയ്ംതടയണം.

സംശയംഗോന്്്ന്്വയ്പടസാംപ്ള്കളആഴെ്
യിലരണ്്ാഴെ്യിപോരിക്്ലനിരബന്്മായം്ര
രിഗോധിക്്ണം.

ഇന്്്യനകൗണസിലഒഫ്പമഡിക്്ലറിസരച്്ിപ്്്
നിരഗേശങ്്ളക്തയ്മായിരാലിക്്്ക.

സരക്്ാരനിരഗേശിക്്്ന്്അണ്വിമ്ക്്-സ്ര
ക്്ാ ഗത്ൊപട്്ഗൊള ജീവനക്്ാര അന്സരിക്്
ണം.ഇക്്ാരയ്ംഅധിക്തരഉറപ്്്വര്ത്്ണം.ആ
വശയ്പമങ്്ിലഗോഡലഏജനസികള്പടസഹായം
ഗതടാം.

ലണ്്ന്്: തബ്ിട്്ീഷ് തര്ധാനമതന്്്ി
ഗബാറിസ്ഗജാണ്്സപ്്്നിലഗ്
ര്തരപമന്്്റിഗപ്ാ്ര്്ട്്്.ആശ്ര
തത്ിയില്്അതീവസ്രക്്ിതമ്
റിയില്്െികിത്്യില്്കഴിയ്ന്്
അഗദ്്ഹത്്ിന്അതിവിേഗധ്െി
കിത്്യാണ്നല്്ക്ന്്ത.്ആ
ശ്രതത്ിയിലിര്ന്്്ം അഗദ്്ഹം
തര്ധാനമതന്്്ിയ്പടച്മതലകള്്
നിര്്വഹിക്്്കയാപണന്്്കമയ്്
ണിറ്്ി പസതക്ട്്റി ഗറാബര്്ട്്് പജ
ന്്ക്്റിക.്
അഗതസമയം, പകാവിഡ് 19
ഏഗകാരനം അടക്്മ്ള്് കേ
നംേിനകാരയ്ങ്്ള്്ഏഗകാരിപ്്ി
ക്്്ന്്സ്തര്ധാനച്മതലകള്്
മ്തിര്്ന്്കയ്ാബിനറ്്്് മതന്്്ിയം്
വിഗേശകാരയ് പസതക്ട്്റിയ്മായ
ഗഡാമിനിക്റാബ്ആണ്നിര്്വ
ഹിക്്്ന്്ത.്അതയ്ാവശയ് സദ്്
ര്്ഭങ്്ളില്് മതന്്്ിസഭഗയാഗത്്ി
പ്്്അധയ്ക്്തവഹിക്്്ന്്തം്

റാബ്ആണ.്അമ്്ത്്ഞ്്്വയ
സ്ള്്ഗബാറിസ്ഗജാണ്്സപ്്്
ഗര്്ഭിണിയായ ഭാരയ് കയ്ാരി
കസമണ്്്സം് നിരീക്്ണത്്ി
ലാണ.്അവര്്ക്്്ംപകാവിഡ്19
ഗരാസിറ്്ീവാണ.്
ത്ടക്്ത്്ില്്പകാവിഡ്വയ്ാ
രനംതടയ്ന്്തില്്തബ്ിട്്ീഷ്സ
ര്്ക്്ാര്് അലംഭാവം കാണിപച്്
ന്്ആഗക്്രം ശക്്മാണ.് തര്

ധാനമതന്്്ിഗരാലം്വളപരലാഘ
വഗത്ാ്പടയാണ്പകാവിഡിപന
കണ്്ത.് ഗ്ര്തരാവസ്്യില്്
ആശ്രതത്ിയില്് കഴിയ്ന്്വ
ര്്ക്്്ംഅഗദ്്ഹംഹസത്ോനംന
ല്്കിയിര്ന്്്.
ഇത്തപന്്യാണ്മറ്്്തബ്ിട്്ീ
ഷ് രൗരന്്ാരം്സവ്ീകരിച്്്ഗരാ
ര്ന്്ത.്ഗസാഷയ്ല്്ഡിസ്്്്ന്്സി
ങ്്ിലം് കവ്ാറക്്്നിലം് വര്
ത്്ിയ വീഴെ്യാണ് തബ്ിട്്നില്്
പകാവിഡ്വയ്ാരനംഅതിര്ക്്
മാക്്ിയപതന്്ാണ്ആഗരാഗയ്വ
ക്പ്്്അധിക്തര്പടവിലയിര്
ത്്ല്്. ഒട്വില്് വിവരം കിട്്്
ഗമ്ാ്ള്്41,903ആണ്യ്പകയി
പലഗരാഗികള്പടഎണ്്ം.മരണ
സംഖയ് 4,313. 24മണിക്്്റിന്
ള്്ില്്മരണമടഞ്്ത്708ഗരര്്.
സമീരകാലപത്് ഏകേിന മര
ണസംഖയ്യിപല ഏറ്്വം് ഉയ
ര്്ന്്നിരക്്്.

ബോറിസ്ബോണ്്സന്്്നിലഗ്ര്തരം
ജപ്്ാനിൽ്്
അടിയത്്ിരാവസ്്
ഗടാക്്ിഗയാ:പകാവിഡ്19തര്തിഗരാധത്്ില്്
ഗലാകപത്്മികച്്തര്കടനംകാഴെ്വച്്ജപ്്ാ
നില്്തര്ധാനമതന്്്ിഷിന്്ഗസാആപബഅടി
യന്്ിരാവസ്്തര്ഖയ്ാരിച്്്.ഗടാക്്ിഗയാ,ഒ
സാക്്എന്്ീവന്്നഗരങ്്ളടക്്ംഏഴ്ഗമഖ
ലകളിലാണ്അടിയന്്ിരാവസ്്.ഗരാഗവയ്ാര
നംത്ടര്കയം്സാമ്്ത്്ികമാദ്്്യംര്ക്്
മാക്കയം്പെയത്സാഹെരയ്ത്്ിലാണിത.്
988ബിലയ്ണ്്ഗഡാളറിപ്്്ഉഗത്്ജനരാ
പക്്ജ്ആണ്തര്ധാനമതന്്്ിതര്ഖയ്ാരിെിച്്ി
ര്ക്്്ന്്ത.്
ഇത്സര്്വകാലപറഗക്ാ്ര്്ഡാണ.്ജപ്്ാനി
ല്്പകാവിഡ്ബാധിച്്വര്പടഎണ്്ംഅയ്്ാ
യിരഗത്ാ്ട്അട്ക്്്ന്്്.മരണസംഖയ്മ്ന്്
ക്്ംതികയാത്്തം്ജപ്്ാന്വലിയആശവ്ാ
സമാണ.്രഗക്,്മ്ന്്കര്തലിലം്ജാതഗ്തയി
ലം്ഒര്വിട്്്വീഴെ്യം്വര്ത്്്ന്്ില്്.

നട്ംപിന്നപ്തീക്്
വാഷിങട്ണ്്:രണ്്്േിവസമായിഅ
തീവആശങ്്ാക്ലനായികാണപപ്്
ട്്യ്എസ്തര്സിഡ്്്്ഗഡാണള്്ഡ്
തട്ംരിന്തര്തീക്്ഗയറ്ന്്്.""ഈദ്
രിത രാതയ്പട അവസാനത്്ില്്
ഞാന്്തര്തീക്്യ്പടപവളിച്്ംകാ
ണ്ന്്്.''കവറ്്്ഹൗസില്്രതിവ്
ള്്വാര്്ത്്ാസഗമ്്ളനത്്ില്്അ
ഗദ്്ഹത്്ിപ്്് തര്തികരണം ഇങ്്
പന.
മിനിറ്്ല്്ശരാശരിമ്ന്്്ഗരര്്വ
പരമരണമടയ്ന്്യ്എസ്ആശ്ര
തത്ികളില്് ഓഗരാ നിമിഷവം് കാ
ണ്ന്്ത്ഹ്േയഗഭേകമായകാഴെ്
കളാണ.് നയ്്ഗയാര്്ക്്ിപല യ്ണി
ഗവഴസ്ല്് ആശ്രതത്ിയില്് പവ
ന്്ഡിഗലറ്്റിഗലക്്് മാറ്്ാന്് തശ്മി
ക്്്ന്്തിനിപടഒഗരസമയംആറ്
ഗരര്്ക്്്ഹ്േയാഘാതമ്ണ്്ായി,എ

പന്്ങ്്ിലം് പെയ്്ാന്് കഴിയ്ന്്തി
ന്മ്ന്്ഗരഅവരില്്നാല്ഗരരം്
മരിച്്്.ഇത്തപന്്യാണ്മിക്്ആ
ശ്രതത്ികളിപലയം്അവസ്്.
ഈആഴെ്സ്്ിതിഅതീവഗ്ര്
തരമാക്പമന്്്തട്ംപ്തപന്്അറിയി
ച്്ിര്ന്്്.എന്്ാല്്ക്ട്തല്്പവ്്്ി
ഗലറ്്റ്കള്്, മാസക്്കള്്, ജീവന്്ര
ക്്ാഔഷധങ്്ള്്,ഉരകരണങ്്ള്്
എന്്ിവഎത്്ിയഗതാപടമരണനി
രക്്്ക്റയക്്്ാന്്കഴിയ്പമന്്തര്
തീക്്യിലാണ്തട്ംപ.്
ഇന്്പലവപര3,37,509ഗരര്്ക്്്
ഗരാഗംസ്്ിരീകരിച്്്.17,528ഗരര്്
സ്ഖംതര്ാരിച്്ഗപ്ാ്ള്്9,643ഗരര്്മ
രണത്്ിന് കീഴടങ്്ി. േിവഗസന
ആയിരത്്ിലധികംഗരര്്എന്്ക
ണക്്ിലാണ്യ്എസില്്മരണസം
ഖയ്ഉയര്ന്്ത.്

വ്ഹാനിൽ്്നിന്്്ധാരാവിയിഗലക്്്ദ്രംക്റഞ്്്
പര്തയ്േകതേഖകൻ
മം്കബ:രണ്്്എസഎ്സഎ്
ല്്സിയം് കടപ്്്കററ്്ിങ്്്ം
രാസായാല്്ഗനപരമം്കബ
യക്്്്വണ്്ികയറ്മായിര്ന്്്
മലയാളി.രിപന്്ദ്ബായിഗല
ക്്്പതാഴില്്ഗതടിഗരാകാന്
ള്്ഇടത്്ാവളവ്മായിമഹാ
നഗരം.ഗള്്ഫിഗലക്്്രറന്്വ
ര്ക്്്ം ആ സവ്പന്ം പരാലി
ഞ്്വര്്ക്്്ംഈനഗരംഅഭ
യഗമകി.കടപ്്്കററ്്റില്്ത്ട
ങ്്ിയവര്്രലരം്സര്്ക്്ാര്്ഉ
ഗേ്യാഗങ്്ളിലം്വലിയനിലക
ളില്പമത്്ി.
െിലര്് ബിസിനസ് സാതമ്ാ
ജയ്ങ്്ള്്തീര്്ത്്്.സിനിമയി
ലം് രതത്തര്വര്്ത്്നത്്ിലം്
എഴ്ത്്ില്പമല്്ാം മലയാള
ത്്ിപ്്് അടയാളങ്്ള്് തീ
ര്്ക്്ാന്് നഗരം രശ്്ാത്്ല
പമാര്ക്്ി. രപക്് ഇഗപ്ാ്ള്്
ഈനഗരംമലയാളിക്്്സമ്്ാ
നിക്്്ന്്ത് ഭയമാണ.് രട
ര്്ന്്് രിടിക്്്ന്് പകാവിഡി

പ്്് കണക്്്കളാണ്ആധി
നിറയ്ക്്്ന്്ത.്നമ്്ള്്സിനി
മകളില്് ധാരാളം ഗകട്്ിട്്്ള്്
ധാരാവിയാണ് മഹാരാതട്്്യ്
പടയം് ഗരടി. വന്് അണ്
ഗബാംബ്ഗശഖരംസ്ക്്ിക്്്
ന്്സ്്ലം ഗരാപലയാണ് ഇ
ഗപ്ാ്ള്് രാജയ്ംഈ ഗെരിപയ
ഗനാക്്്ന്്ത.്
ഏഷയ്യിപലഏറ്്വം്വലി

യ ഗെരിയാണ് ധാരാവി.ആ
പകയ്ള്്2.1െത്രതശ്കിഗലാ
മീറ്്ര്്സ്്ലത്്്10ലക്്ഗത്ാ്
ളം ഗരര.സൗകരയ്ങ്്ള്്ക്റ
ഞ്്ക്ടില്കളില്് ജനം തി
ങ്്ിപ്്ാര്്ക്്്ന്്്.നഗരംവളര്
ഗമ്ാ്ള്്സമാന്്രമായി ഗെരി
യം്വളര്കയായിര്ന്്്. ഗെ
രി നിരമാരജനത്്ിപ്്് ഭാഗ
മായി ഫ്്ാറ്്്കള്് പകട്്ിപപ്ാ്
ക്്ിയിട്്്പണ്്ങ്്ിലം്ഇഗപ്ാ്ഴം്
ഭ്രിരക്്വം് ക്ടില്കളില്്
തപന്്യാണ.് ഗടായ്പലറ്്ിപ്്്
അഭാവം, പവള്്ത്്ിപ്്് േൗ
ര്്ലഭയ്ംഅങ്്പനരലതര്ശന്

ങ്്ളം് ഇവിടപ്ത് ജനതയ്
പട ക്ടപ്്ിറപ്്ാണ.് അവിപട
യാണ് മഹാമാരി രടര്്ന്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്
ഒര്ക്ട്സ്മ്റിക്്്ള്്ില്്
രത്്്രതന്്്ണ്്് ഗരര കാ
ണം്. പരാത്ശൗൊലയംക്
റഞ്്ത് 85 ഗരര്് ഉരഗയാഗി
ക്്്ന്്്. ഈ ഗെരിയിലാണ്
ഡല്്ഹിയിപല തബ് ലീഗ് സ
ഗമ്്ളനംകഴിപ്ഞ്ത്്ിയവര്്
താമസിച്്തം്, അവരില്് നി
ന്്് ഗരാഗം രടന്്തം്.സാമ്
ഹികഅകലംരാലിക്്ണപമ
ന്്നിര്്ഗേശം ഗകള്്ക്്്ഗമ്ാ്
ള്്അത്എങ്്പനനടപ്്ാക്്്
പമന്് നിസഹായതയിലാണ്
ഈഗെരിയിപലരാവങ്്ള്്.ഇ
ട്ങ്്ിയക്ടില്കളില്്ആള്
കള്് തിങ്്ിക്്്ടി കഴിയ്ന്്
ആയിരക്്ണക്്ിന് താമസ
ഗകതദ്്്ങ്്ള്്. "ഗഹാം കവ്ാറ
ക്്്ന്്'എന്്ത്ധാരാവിയി
ല്് പവറം്സങ്്ല്്രം മാതത്ം.
കണക്്ില്ള്്ക്ടില്കള്പട

എണ്്ംഒഗന്്കാല്്ലക്്ത്്ി
നട്ത്്ാണ.് ആയിരക്്ണ
ക്്ിന്ക്ടില്്വയ്വസായങ്്
ള്മ്ണ്്്. സമ്ഹവയ്ാരനം ഉ
ണ്്ായാല്് ഒര്രഗക്് കാരയ്

ങ്്ള്്കകവിട്്്ഗരാകം്.
ഇത്വപരധാരാവിയില്്റി
ഗപ്ാ്ര്്ട്്്പെയ്്പപ്്ട്്ത്5ഗകസ്
കള്്.ഏതര്ില്്ഒന്്ിനാണ്ധാ
രാവിയില്് പകാവിഡ്സ്്ിരീ

കരിച്് ആേയ്പ്ത്യാള്് മരി
ക്്്ന്്ത.്ത്ണിക്്ടയ്ടമയാ
യഇയാള്്ഭാരയ്യ്ക്്്ംആറ്
മക്്ള്്ക്്്പമാപ്്മാണ് താമ
സിച്്ിര്ന്്ത.്എന്്ാല്്ക്ടം്

ബാംഗങ്്ള്്എല്്ാവരം്പനഗ
റ്്ീവാപണന്്് പതളിഞ്്ിട്്്
ണ്്്.ഇയാള്പടമരണത്്ിപ്്്
രിഗറ്്േിവസം52കാരനായശ്
െീകരണ പതാഴിലാളിക്്്ം
33കാരനായ ഗഡാകറ്്്ര്്ക്്്ം
പകാവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്്.ഇവ
ര്പട യാതത്ാവഴികളം് സമ്്
ര്്ക്്പ്്ട്്ികയം് തയാറാക്്ി
അധിക്തര്്രരിഗശാധനനട
ത്്്കയാണ.്
ധാരാവിപയക്്്റിച്്് ആശ
ങ്്ഉടപലട്ത്്ഗപ്ാ്ള്്ത്്പന്്
തര്ഗേശംമ്ഴ്വന്്കവ്ാറക്്്
ന്്പെയ്്്ന്്നടരടികള്മായി
ഭരണക്ടംഇറങ്്ിയിട്്്ണ്്്.ന
ഗരഹ്േയത്്ില്്10ലക്്ത്്ി
ഗലപറഗപ്്ര്്തിങ്്ിപ്്ാര്്ക്്്ന്്
ഗെരിഗമഖലയില്്സമ്ഹവയ്ാ
രനംതര്തിഗരാധിക്്ാന്്24മ
ണിക്്്റം്ആഗരാഗയ്വക്പ്്്
ജീവനക്്ാരം് മം്കബ ഗകാ
ര്്രഗറഷന്് ഉഗേ്യാഗസ്്രം്
പരാലീസം് രലഷിഫറ്്്്കളി
ലായിഗകതദ്്്ീകരിക്്്ന്്്.

ഗോക്്്ഡൗണ്്പിൻ്്വലിച്്ാലം്
പാലക്്ാട്്്നിയനത്്്ണംത്ടരം്
രാലക്്ാട:്പകാവിഡ്19പ്്്ര
ശ്്ാത്്ലത്്ില്് ഗകതദ്്്സ
ര്്ക്്ാര്് തര്ഖയ്ാരിച്് ഗോക്്്
ഡൗണ്്രിന്്വലിച്്ാലം്രാല
ക്്ാട്ജില്്യില്്നിയതന്്്ങ്്ള്്
ത്ടഗരണ്്ിവര്പമന്്്മതന്്്ിഎ.
പക.ബാലന്്.അതിര്്ത്്ി തര്
ഗേശങ്്ളില്് നിന്്്ം ജില്്യി
ഗലക്്് കടക്്ാന്് രാലക്്ാട്
ള്്തത് ഊട് വഴികള്് ഗകരള
ത്്ില്്മപറ്്വിപടയ്മില്്.ഇത്്
രത്്ില്്വര്ന്്വപരകര്്ശന
മായിനിയതന്്്ിക്്ാന്്ജില്്ാഭര
ണക്ടംനടരടിസവ്ീകരിച്്്വ
ര്ന്്്ണ്്്.
എന്്ിര്ന്്ാലം് ഗൊയമ്്

ത്്്ര്്,ഗസലം,ഈഗോഡ്ഗമഖ
ലയില്്പകാവിഡ്19ഗൊസിറ്്ീ
വ് ഗകസ്കള്് വര്്ധിക്്്ന്്
സാഹെരയ്വം്ത്ശ്ര്്,മലപ്്്
റം എന്്ീ അയല്് ജില്്കള്്
ഗോട്്്സഗ്ൊട്്്ഗണത്്ില്്പപ്്
ട്്തം്രാലക്്ാട്ജില്്യിപലആ
ശങ്്വര്്ധിപ്്ിക്്്ന്്്ണ്്്.ഈ

സാഹെരയ്ങ്്പളല്്ാംകണക്്ി
പലട്ത്്് ഗോക്്് ഡൗണ്് രി
ന്്വലിച്്ാലം് ജില്്യില്്നിയ
തന്്്ണങ്്ള്് ത്ടരാന്് തപന്്
യാണ്സാധയ്ത.
പകാവിഡ്മായിബന്്പപ്്ട്്്
ജില്്യില്്ഗോംകവ്ാറക്്്നീ
ല്് ഉള്്വര്പട എണ്്ത്്ില്്
ഗനരിയക്റവ്വന്്ിട്്്പണ്്ങ്്ി
ലം്ജാതഗ്തകര്്ശനമായിത്ട
രണം. ജില്്ാ കലകറ്്്ര്്, ജില്്ാ
പൊലീസ് ഗമധാവി,ജില്്ാ പമ
ഡിക്്ല്്ഓഫിസര്്എന്്ിവര്
മായി ഗെര്്ന്് അവഗോകന
ഗോഗത്്ിന്ഗശഷംമതന്്്ിവയ്
ക്്മാക്്ി.

പൊലീസ്
അഞ്്്ലക്്ം
മാസക്്്്കള്്
നിര്്മിക്്്ം
തിര്വന
ന്്പ്രം:
ഗോക്
ഡൗണ
വിജയിപ്്ി
ക്്ാനകര
ശനനിയ
മനടരടിക
ള്മായിമ്ഗന്്ട്്്ഗൊക്
ഗപ്്ഴം്പൊവിഡ്തര്തി
ഗോധത്്ിനായിഅഞ്്്ല
ക്്ംമാസക്്കളനിരമി
ക്്ാപനാര്ങ്്്കയാണ്സം
സ്്ാനപരാലീസ്ഗസന.
പരാലീസ്ഉഗേ്ോഗസ്്ര
ക്്്ംപൊത്ജനങ്്ള്്ക്്്ം
ഗവണ്്ിയാണ്മാസക്്്്കപള
ന്്്ംപൊവിഡ്ഗോഗത്്ി
പനതിഗരപരാലീസ്നടത്്്
ന്്തര്തിഗോധതര്വര്്ത്്ന
ത്്ിപ്്്ഭാഗമായാണിപത
ന്്്ംസംസ്്ാനപരാലീസ്
ഗമധാവിഗോകന്ാഥ്പബ
ഹറ്അറിയിച്്്.ഡിഐജി
രി.തര്കാശിപനരദ്്തിയ്
പടഗോഡല്്ഓഫിസറായി
നിഗോഗിച്്്.

പമഡിക്്ൽഗോപെജിൽ
പ്തിയറാപ്്ിഡ്പടസ്്്്്പിസിആർ
തിര്വനന്്പ്രം:പൊവിഡ്19രരിഗോധ
നകളക്്ായിപമഡിക്്ലഗൊപളജ്ആശ്
രതത്ിയിപലത്്ിച്്പ്തിയരിസിആരതര്വര
ത്്ിച്്്ത്ടങ്്ി.ശശിതര്രഎംരിയാണ്ഇ
ത്അന്വേിച്്ത.്
കമഗത്ൊബഗോളജിലാബിലഗനരഗ്ത്
ഉണ്്ായിര്ന്് രിസിആര പമഷീനില നി
ന്്്ംവയ്തയ്സത്മായിഅതിലസമയലാഭംഉ
പണ്്ന്്താണ്സവിഗശഷത.
ഒര്സാംരിളതര്ാഥമികമായിരരിഗോധി
ച്്്രരിഗോധനാഫലംഗൊസിറ്്ീവ്ആപണ
ങ്്ിലവീണ്്്ംഒര്രിസിആരക്ടിപെയത്്
റിസലറ്്്സ്്ിരീകരിക്്്ന്്രീതിയാണ്ഗനര
ഗ്ത്യ്ള്്ത.്സമയംഅഞ്്ര മണിക്്്ര.
എന്്ാലപ്തിയ രിസിആര രണ്്് രരി
ഗോധനകളം്ഒര്മിച്്ാണ്പെയ്്്ന്്ത.് ര

ണ്്രമണിക്്്രപൊണ്്്ഒര്സാംരിളരരി
ഗോധിക്്ാനാകം്.സാധാരണനടത്്ിവര്
ന്്റിയലകടംരിസിആരരരിഗോധനത
പന്്യാണ്ഇതിലം്നടത്്ിവര്ന്്ത.്
300രരിഗോധനാകിറ്്്കളാണ്പമഡിക്്
ല ഗൊപളജിന് അന്വേിച്്ത.് നിലവില
കമഗത്ൊബഗോളജിയിപലജീവനക്്ാരക്്്
പ്റഗമപമഡിക്്ലഗൊപളജ്മളട്്ിഡിസി
പ്്ിനറിറിസരച്്്യ്ണിറ്്ിപലയം്കെലഡ്
ഡവലപപ്മ്്്്പസ്്്റിപലയം്രണ്്്ജീവന
ക്്ാപരക്ടിനിയമിച്്ിട്്്ണ്്്.
ക്ട്തലസാംരിള്കളഎത്്ിയാലഎ
തത്യം് ഗവഗംഈ ജീവനക്്ാരക്ടികമ
ഗത്ൊബഗോളജി ലാബിപല ജീവനക്്ാര
പ്ക്പ്്ംഗെര്പമന്്്വക്പ്്്ഗമധാവിഗോ.
ശാരോഗേവിരറഞ്്്.

ചികിത്്യക്്്്
കർ്്ണാടകയിഗലക്്്
ഗൊകാൻഅന്മതി
തിര്വനന്്പ്രം:ഗകരള
ത്്ില്്നിന്്്പൊവിഡ്ബാ
ധിതരല്്ാത്്ഗോഗികള്്ക്്്
കര്്ണാടകയിഗലക്്്െികി
ത്്യക്്്്ഗൊകാന്്അന്
വാേംലഭിച്്്പവന്്്മ്ഖയ്മ
തന്്്ിരിണറായിവിജയന.
കാസരഗോഡ്തലപ്്ാടിപെ
കഗ്ൊസ്്്്ില്്കര്്ണാടകപമ
ഡിക്്ല്്സംഘംരരിഗോ
ധനനടത്്ിയതിന്ഗശഷം
മാതത്ഗമകടത്്ിവിട.്പമ
ഡിക്്ല്്സര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്ംഏ
ത്ആശ്രതത്ിയിഗലക്്ാണ്
ഗൊക്ന്്പതന്്്ംഅവപര
ഗോധയ്പപ്്ട്ത്്ണപമന്്്ം
മ്ഖയ്മതന്്്ിവാരത്്ാസഗമ്്
ളനത്്ിലരറഞ്്്.
കര്്ണാടക,തമിഴന്ാട്
അതിര്്ത്്ിയില്ള്്വര്്ക്്ാ
യിവയനാട്്ിലെികിത്്ാ
സൗകരയ്പൊര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്.
കര്്ണാടകയിപലകബര
ക്്്പ്്,മച്്്ര,തമിഴന്ാട്്ിപല
രന്്ല്്്ര്്,ഗ്ഡല്്്ര്്താല്
ക്്്കളില്്നിന്്ാണ്വയ
നാട്്ിഗലക്്്െികിത്്യപ്ക്്
ത്്്ന്്ത.്കഴിഞ്്േിവസം
കബരക്്്പ്്യിപല29ഗര
രം്തമിഴന്ാട്്ില്്നിന്്്42
ഗരരം്വയനാട്്ില്്െികി
ത്്യപ്ക്്ത്്ിയിര്ന്്്.ഇ
താണ്ഗകരളത്്ിപ്്്നില
രാപടന്്്ംമ്ഖയ്മതന്്്ിരറ
ഞ്്്.

കാസർഗോഡ്ഇനി
എല്്ായിടത്്്ം
പൊലീസ്സഹായം
കാസര്്ഗോഡ:്ഇന്്്മ്തല്്ജില്്
യില്് എല്്ായിടത്്്ം സഹായ
ത്്ിന്പൊലീസ്ഉണ്്ാകം്.ജീവ
ന്് രക്്ാ മര്ന്്്കളം് അവശയ്
സാധനങ്്ള്പട ലിസ്്്്്ം
9497935780,9497980940വാട്സ
പ്്് പെയത്ാതാല്് മതിപൊലീസ്
വീട്്ിപലത്്ിക്്്ം.സാധനംകക
പ്്റ്്ി ബില്്് ത്ക ക്തയ്മായി ന
ല്്കിയാല്് മാതത്ം മതി.ഡബിള്്
ഗോക് ഡൗണ്് നിലനില്്ക്്്ന്്
ജില്്യിപലപതരപഞ്്ട്ത്്തര്ഗേ
ശങ്്ളില്്കഴിഞ്്േിവസംമ്ത
ല്്പൊലീസ്രദ്്തിആവിഷ്ക
രിച്്് നടപ്്ാക്്ിയിര്ന്്്. രദ്്തി
വജയമായതിപനത്ടര്്ന്്്ജില്്യ്
പടമറ്്്തര്ഗേശങ്്ളിഗലയക്്്്ക്ടി
വയ്ാരിപ്്ിച്്ിരിക്്്കയാണ.്



കേരളം2020 ഏതപുില 7 ലൊവുു 5

സാലറിചലഞ്്ിന്ള്്
ഉത്്െവ്ഈയാഴച്:
ധനമദന്്്ി
തി  ര ു വ  ന  നുു  പ ു രം: സാ  ല  റി ച  ല  
ഞുു് ഉ  തുു  ര  വ ു ഈ  യാ  ഴചു പ ു റ  
തുുി  റ  ങുുു  ലമ  നുുു ധ  ന  മ  തനുുുി
ദോ  മ  സ ്ഐ  സ  ക.ു ലോ  ത ു ദമ  േ  
ലാ സുുാ  പ  ന  ങുു  ളി  ലംു സാ  ല  റി
ച  ല  ഞുു് ന  ട  പുുാ  കുുു  ലമ  നുുും അ  
ദദു ു ഹം  മാ  ധയു  മ  ങുു  ദോ  ട ു പ  റ  
ഞുുു. ജീ  വ  ന  കുുാ  ര ു മാ  യി ച  രുുചുു
ലച  യുുു  നുു  തി  ലുു തീ  ര ു മാ  ന  മാ  യി  
ലുു. എ  നുുാ  ല,  ജീ  വ  ന  കുുാ  ര ു ലട ഒ  
ര ുമാ  സ  ലതു ുശ  മുു  ളം ദവ  ണ  ലമ  
നുുു  ളുു നി  ല  പാ  ടി  ല ഉ  റ  ചുുു  നി  ല  
കുുു  ക ത  ലനു ു യാ  ണ.ു ലപാ  ത ു ദമ  
േ  ല സുുാ  പ  ന  ങുു  ളി  ല നി  നുുു  
ളുു  വ  രംു സ  ഹ  ക  രി  കുു  ണ  ലമ  
നുുും മ  തനുുുി പ  റ  ഞുുു. അ  ദത  സ  
മ  യം, ദഷു ു മ  ലപ  നുുഷ  നംു ഇ  നി
ത  പാ  ലുുവ  ഴി ല  ഭയു  മാ  കുുു  ലമ  നുു് മ  
തനുുുി അ  റി  യി  ചുുു. 55 ല  ഷുും ദപ  
രുുകുു് 8000 ര ു പ വ  ചുു് ന  ലുുകംു.
സ  ഹ  ക  ര  ണ ബാ  ങു്ു വ  ഴി ല  ഭി  കുുു  
നുു  വ  രുുകു്ു ആ   രീ  തി ത  ലനു ുത ു ട  
ര ു ലമ  നുുും ദോ  മ  സ ്ഐ  സ  ക ുപ  
റ  ഞുുു. 

കടലിൽ
ദൊകര്ത്
തി  ര ു വ  ന  നുു  പ ു രം : ഇ  നുുും നാ  
ലള  യംു ക  ട  ല തപു  കുുു  ബധു  മാ  വാ  
ന സാ  ധയു  ത  യ ു ളുു  തി  നാ  ല നാ  
ലള വ  ലര ദക  ര  ള, ല  ഷുു  േവുീ  പ ുതീ  
ര  ങുു  ളി  ലംു ഇ  നുു് ലത  കുു് ആ  ന  
ഡ  മാ  ന ക  ട  ലി  ലംു ലത  കുുു-  കി  ഴ  
കുു് ബം  ഗാ  ള ഉ  ള  കുു  ട  ലി  ലംു മ  
തുുുയ  ബ  നുു  നം പാ  ടി  ലലു ു നുു് കാ  
ലാ  വ  സുു നി  രീ  ഷുു  ണ ദക  തദുുും
അ  റി  യി  ചുുു.

സൗജനയ്കിറ്്ിര്്്വില:ദപ്ചെണം
രരറ്്ിദ്്ാെണാജനകം-സഹപ്്ദോ
തി ര ുവ ന നുു പ ുരം: ലോ വി ഡ ുദോ കു്ു ഔ ടുുു മാ യി
ബ നുു ലപു ുടുു് ദറ ഷ ന കാ ര ഡ ുട മ ക ള കുു് ന ല ക ു
നുു സൗ ജ നയു കി റുുി ലല വ സത് ുകുു ള ുലട വി ല സം 
ബ നുുി ചു്ു തപു ച രി കുുു നുു വാ ര തുു ക ള ലത റുുി ദുുാ 
ര ണാ ജ ന ക മാ ലണ നുു് സ കപു ുദോ സി എം ഡി
പി. എം. അ ലി അ സഗ് ര പാ ഷ. 

സൗ ജ നയു ഭ ഷുുുയ വ സത് ുകുു ള ുലട ര ണുുു ത രം
കി റുു് വി ത ര ണം ന ട തുുാ നാ ണ ു സ കപു ുദോ 
ദോ ട ു സ ര കുുാ ര നി ര ദേ ശി ചുുി ടുുു ളുു ത.ു കവുാ റ 
കുുു നി ല ക ഴി യ ുനുു വ ര കുുു ളുു 1,000 ര ുപ വി 
ല വ ര ുനുു ഭ ഷുുുയ വ സത് ുകുു ള ുലട കി റുുാ ണ ുഅ തി 
ലോ നു്ു. അ ത ത ുജി ലുുാ ക ല കറുുു ര മാ ര ന ല ക ുനുു
ലി സുു്ുു തപു കാ രം ബ നുു ലപു ുടുു ത ദദു ുശ സുുാ പ ന ങുു 
ള കുുാ ണ ുകി റു്ു ന ല കി വ ര ുനുു ത.ു ഈ  കി റു്ു ത ദദു ു
ശ സുുാ പ ന ങുു ളാ ണ ുകവുാ റ കുുു നി ല ക ഴി യ ു
നുു വ ര കു്ു ന ല ക ുനുു ത.ു

ദറ ഷ ന കാ ര ഡ ുട മ ക ള കുു് ന ല കാ ന ുളുു
സൗ ജ നയു ഭ ഷുുുയ വ സത് ുകുു ള ുലട കി റുുി ല നി ശുുി 
ത അ ള വി ല ുളുു 17 ഇ നം നി ദതുയാ പ ദോ ഗ സാ 
ധ ന ങുു ള ന ല ക ണ ലമ നുുാ ണ ുനി ര ദേ ശം. പ ഞുു 

സാ ര (ഒ ര ുകി ദോ), ദത യി ല (250 തഗുാം),  ഉ പു്ു (ഒ 
ര ുകി ദോ), ലച റ ുപ യ ര (ഒ ര ുകി ദോ), ക ട ല (ഒ 
ര ുകി ദോ), ലവ ളി ലചു ുണുു (അ ര ലി റുു ര), ആ ടുു (ര 
ണുുു കി ദോ), റ വ (ഒ ര ുകി ദോ), മ ുള ക ുലോ ടി
(100 തഗുാം),  മ ലുുി ലപു ുടി (100 തഗുാം),  പ രി പുു് (250
തഗുാം),  മ ഞുു ള ലപു ുടി (100 തഗുാം),  ഉ ല ുവ (100
തഗുാം),  ക ട ുക ു(100 തഗുാം),  ദൊ പു്ു (ര ണു്ു), സ ണ
ഫുു വ ര ഓ യി ല (ഒ ര ുലി റുു ര), ഉ ഴ ുനു്ു (ഒ ര ുകി ദോ)
എ നുുി വ യാ ണ വ. ഇ വ യ ുലട വി ല സം ബ നുുി ചുു
ലത റുുാ യ വി ല വി വ ര ങുു ളാ ണ ുചി ല ന വ മാ ധയു മ 
ങുു ള തപു ച രി പുുി കുുു നുു ത.ു 

സൗ ജ നയു കി റു്ു ത യാ റാ കുുി വി ത ര ണം ലച യുുു 
നുു തി നാ വ ശയു മാ യ ലച ല വ ുവി ത ര ണം പ ുര തുുി 
യാ കുുി യ ദശ ഷ ദമ ക ുതയു മാ യി ക ണ കുുാ കുുാ ന
സാ ധി കുുു. അ തി നാ ല വി ല സം ബ നുുി ചു്ു തപു ച 
രി കുുു നുു വാ ര തുു ക ള ലത റുുി ദുു രി പുുി കുുു നുു താ 
ണ.ു എ എ കവ കാ ര ഡ ുട മ ക ള കുുു ളുു കി റു്ു വി ത 
ര ണം 14ന കം പ ുര തുുി യാ കുുും. മ റു്ു കാ ര ഡ ുട മ 
ക ള കുുു ളുു കി റു്ു വി ത ര ണം ത ുട ര നുുു ളുു േി വ സ 
ങുു ളി ല ന ട തുുു ലമ നുുും സി എം ഡി അ റി യി ചുുു. 

ദക്്ദര്ജീവനക്്ാര്്ക്്്ം
ധനസഹായംദപ്ഖയ്ാപിക്്ണം
ലോ ചുുി: ലോ ദോ ണ ഭീ തി മ ുലം തപു തി സ നുുി ദന 
രി ട ുനുു, നി തയു നി ോ ന ലചു ുല വ ുക ളുുകുുു ദോ ലംു
തപു യാ സ മ ന ുഭ വി കുുു നുു ദഷു ുതതു ങുു ളി ലല ജീ വ ന 
കുുാ രുുകുുും ധ ന സ ഹാ യം തപു േയുാ പി കുു ണ ലമ നുു്
ദക ര ള ദഷു ുതതു സം ര ഷുു ണ സ മി തി. ദോ കു്ുഡൗ 
ണി ലുുു പ ശുുാ തുു ല തുുി ലുു ദഷു ുതതു ങുു ളി ലുു വ ര 
വ ുഇ ലുുാ താ ലയ നുുും ജീ വ ന കുുാ രുുകുു് വ ര ുമാ നം
ല ഭി കുുു നുുി ലലു ുനുുും സ മി തി സം സുുാ ന തപു സി 
ഡ ുു്ു ലതുോ ഫ. സി.  ക ുഷണ് വ രുുമ രാ ജ യംു ജ ന റ 
ലുു ലസ തകു ടുു റി ലക.  നാ രാ യ ണ നുുക ുടുുി യംു മ ുേയു മ 
തനുുുി പി ണ റാ യി വി ജ യ ന ുന ലുുകി യ നി ദവ േ ന 
തുുി ലുു ച ുണുുി കുുാ ടുുി. 

ദഷു ുതതു ജീ വ ന കുുാ രുു മ ുഴ ുപുു ടുുി ണി യി ലാ ണ.ു അ 
സം ഘ ടി ത ദമ േ ല യി ലല ജീ വ ന കുുാ രുുകുു് സാ മുു 
തുുി ക പാ ലകു ുജ ുക ളുു ന ട പുുാ കുുു നുു ത ുആ ശാ ജ 
ന ക മാ ണ.ു ദഷു ുതതു ജീ വ ന കുുാ ലര സം ര ഷുുി കുുാ 
നുു സ രുുകുുാ രുു മ ുദനു ുടുുു വ ര ണം.

ഇ ര ുപ തുു യുുാ യി ര ദതു ുളം മ തേു സ അ ധയുാ പ ക 
രുുകുുു മാ തതും ര ണുുാ യി രം ര ുപ വീ തം ധ ന സ ഹാ 
യം ന ലുുകാ നുു ത യാ റാ യ സം സുുാ ന സ രുുകുുാ രുു
നി ല പാ ട ുമ ത വി ദവ ച മാ ലണ നുു് സ മി തി ദന താ 
കുു ള അ ഭി തപുാ യ ലപു ുടുുു. ആ ധയുാ തുുി ക, മ ത ദമ േ 
ല ക ളി ലുു തപു വ രുുതുുി കുുു നുു കഹ ദുു ദവ ത ര സ മ ു
ഹ തുുി ന ുപ ല വി ധ സാ മുു തുുി ക സ ഹാ യ ങുു ളംു
ന ലുുക ുദപു ുളുു ദഷു ുതതു ങുു ളി ലല ജീ വ ന കുുാ രുുകു്ു
ആ ന ുക ുലയും നി ദഷ ധി കുുു നുു ത ുസാ മ ുഹി ക അ 
സ നുുു ലി താ വ സുു യകുു്ു കാ ര ണ മാ കംു. 

ഇ ത ര മ ത സുുാ പ ന ങുു ളി ലല ജീ വ ന കുുാ രുുകുു്
സാ മുു തുുി ക സ ഹാ യം തപു േയുാ പി ചുു ത ുദോ ലല
ദേ വ സവും ദോ രുുഡി നംു സവു കാ രയു ഊ രാ ഴമു 
യകുുുും കീ ഴി ല ുളുു എ ലുുാ ജീ വ ന കുുാ രുുകുുും മ ു
നുുു മാ സ ദതു ുകുു് സാ മുു തുുി ക പാ ലകു ുജ ു തപു 
േയുാ പി ചുു് ന ട പുുാ കുു ണ ലമ നുുും നി ദവ േ ന തുുി ലുു
ആ വ ശയു ലപു ുട ുനുുു.

ഭക്്്യധാനയ്കിറ്്്പാവരപ്്ട്്വരക്്്
വിട്്്നൽകിമണിയൻപിള്്ൊജ്
തി ര ുവ ന നുു പ ുരം: സം സുുാ 
ന സ ര കുുാ ര ന ല ക ുനുു ഭ 
ഷുുുയ ധാ നയു കി റുു് അ ര ഹ രാ യ
പാ വ ങുു ള കുുാ യി വി ടുുു ന ല 
കി ന ട നംു നി ര മാ താ വ ുമാ യ
മ ണി യ ന പി ളുു രാ ജ.ു ഭ ഷുുുയ 
മ തനുുുി പി.  തി ദോ തുു മ ലുുു
സാ നുുി ധയു തുുി ലാ ണ ു ത ലുുു
ക ുടംു ബ തുുി ന ു ല ഭി ദകു ുണുുി 
യി ര ുനുു സ് ലപ ഷയു ല കി റുു് അ 
ര ഹ ര കുു് ന ല കാ ന അ ദദു ു
ഹം ഓ ണ കല നാ യി സ മുു ത 
പ തതും ന ല കി യ ത.ു അ ര ഹ 
നാ യ ഒ രാ ള കുു് ത ലുുു സം ഭാ 
വ ന സ ഹാ യ ക മാ ക ുലമ ങുുി ല
അ തി ലാ ണ ുസ ദുത ുഷ ലമ നുു്
രാ ജ ുപ റ ഞുുു. 

സി വി ല സ കപു ുസ ് വ ക ു
പുുി ലുുു ലവ ബു കസ റുുി ല
""ലോ ദണ റുു് കമ  കി റുു്'' ലി ങുുി 
ല ലുുി കുു് ലച യതു ുദറ ഷ ന കാ 
ര ഡ ു ന മുു ര ന ല കി യാ ല ല 
ഭി കുുു നുു ഒ ടി പി എ ുുു ര ലച 
യതുാ ല ല ളി ത മാ യി കി റുു് സം 
ഭാ വ ന ലച യുുാം. 

ക ഴി ഞുു േി വ സം ദറ ഷ ന
ക ട യി ല ദോ യി ഭ ഷുുുയ ധാ 
നയും വാ ങുുി യ തി ലന കുുു റി 
ചുുും ധാ നയു തുുി ലുുു ഗ ുണ ദമ 
നുു ലയ കുുു റി ചുുും മ ണി യ ന പി 
ളുു രാ ജ ു അ ഭി തപുാ യ ലപു ുടുു തു

ഏ ലറ തശു ദുു ദന ടി യി ര ുനുുു. ഇ 
തതു യംു ഗ ുണ നി ല വാ ര മ ുളുു
അ രി യാ ണ ുദറ ഷ ന ക ട ക ളി 
ല ുലട വി ത ര ണം ലച യുുു നുു 
ലത നുു് വാ ങുുി യ ദപു ുഴാ ണ ുമ 
ന സി ലാ യ ലത നുുും, ഈ  സൗ 
ക രയു ങുു ള ഉ പ ദോ ഗ ലപു ുട ു
തുു ണ ലമ നുുും അ ദദു ുഹം അ 
ഭി തപുാ യ ലപു ുടുുി ര ുനുുു. ഇ ത ുദക 
ടുു റി ഞുു് ഒ ദടു ുലറ ദപു ുര ദറ ഷ ന
സൗ ക രയും ഉ പ ദോ ഗ ലപു ുട ു
തുുി യ തി ല സ ദുത ുഷ മ ുണുു്. 

ജ ന ങുു ള ഏ ലറ ബ ുദുുി മ ു
ടുുു നുു ലോ ദോ ണ കുുാ ല തുു്
സ ര കുുാ ര ന ല ക ുനുു ദസ വ 
നം ജ ന ങുു ള തപു ദോ ജ ന ലപു ു
ട ുതുു ണ ലമ നുുും രാ ജ ുഅ ഭയു 
ര ഥി ചുുി ര ുനുുു.

കി റുു് ആ വ ശയു മി ലുുാ തുു സാ 
മുു തുുി ക ദശ ഷി യ ുളുു വ ര കുു്
ഇ ത ു അ ര ഹ രാ യ വ ര കുു് ോ 
നം ലച യുുാ ന ുളുു സൗ ക രയു മാ 
ണ ുഓ ണ കല നാ യി ഒ ര ുകുുി 
യി രി കുുു നുു ത.ു ഭാ രയു ഇ ദുുി ര
രാ ജ ുവി ലുുു ദപ രി ല ുളുു ദറ 
ഷ ന കാ ര ഡി ലുുു വി ഹി ത മാ 
ണ ുക ുടംു ബം തി രി ലക ന ല 
കി യ ത.ു 

ദറ ഷ ന ഭ ഷുുുയ ധാ നയും വാ 
ങുുി യ ദശ ഷം ന ട തുുി യ അ ഭി 
തപുാ യ തപു ക ട ന തുുി ന ു ന ദുുി

പ റ യാ ന മ ണി യ ന പി ളുു രാ 
ജ ുവി ലുുു വ സ തി യി ലല തുുി 
യ മ തനുുുി പി.  തി ദോ തുു മ 

ലോ പുും കതുപ വ റുു് ലസ തകു ടുു റി
ഇ.  ആ ര. ദോ ഷി, അ ഡീ.
കതുപ വ റുു് ലസ തകു ടുു റി മാ രാ യ

അ നി ല ദോ പി നാ ഥ,ു പി. പി.
മ ധ ു എ നുുി വ ര ുമ ുണുുാ യി ര ു
നുുു.

ലോക്്്ഡൗൺ21ദിവസംക്ടി
ത്ടരണം:ഐഎംഎ
തി ര ുവ ന നുു പ ുരം: ലോ വി ഡ ു19 ദോ  ഗം പ 
ട ര നുുു പി ടി കുുു നുു ത ുനി യ തനുുുി കുുാ ന രാ 
ജയു വയുാ പ ക മാ യി ന ട പുുി ലാ കുുി യ 21 േി വ 
സം ദോ കുു് ഡൗ ണ പ ദുു തി ഇ ദപു ുഴ ലതുു
കാ ലാ വ ധി കുു് ദശ ഷം അ ട ുതുു 21 േി വ 
സം ക ുടി ത ുട ര ണ ലമ നുു് ഇ നുുുയ ന ലമ ഡി 
കുു ല അ ദൊ സി ദയ ഷ ലുുു വി േ  ഗധു സ മി 
തി ആ വ ശയു ലപു ുടുുു. ഈ കുുാ രയും ച ുണുുി കുുാ 
ടുുി ഐ എം എ മ ുേയു മ തനുുുി കുു് ക തുു് ന ല കി 
യ താ യി ഐ എം എ ദക ര ള തപു സി ഡ ുു്ു
ദോ.  എ തബു ഹാം വ ര  ഗീ സംു, ലസ തകു ടുു റി
ദോ.  ദോ പി ക ുമാ റംു അ റി യി ചുുു.

ദക ര ള തുുി ദല യംു രാ ജയു തുുി ദല യംു രാ 
ജയുാ നുു ര ത ല തുുി ദല യംു വി േ  ഗധു ര ുമാ യി
ഏ താ നംു േി വ സ ങുു ളാ യി ന ട തുുി വ നുു
ച ര ചുു ക ള ലുക ുട ുവി ലാ ണ ുഇ തുു ര തുുി ല
ഒ ര ു നി ര ദേ ശം ഐ എം എ ന ല കി യ ത.ു
ലോ വി ഡ ുപ ക ര ചുു വയുാ ധി നി യ തനുുു ണ തുുി 
ല ദക ര ളം മ റുുു സം സുുാ ന ങുു ദള യംു രാ 
ജയു ങുു ദള യംു അ ദപ ഷുുി ചുു് മി ക ചുു ന ട പ ടി 
ക ളാ ണ ുസവുീ ക രി ചുുു വ ര ുനുു ത.ു 

അ തി നാ ല തുു ലനു,ു അ ത ു കാ ര ണ മ ു
ണുുാ യ ദന ടുും നി ല നി ര തുുാ ന അ ട ുതുു 21
േി വ സ വംു ക ുടി ദോ കുു് ഡൗ ണ ത ുട ദര 

ണുു താ ണ.ു 
ദക ര ള തുുി ലല തപു ദതുയ ക സാ ഹ ച രയു മ 

ന ുസ രി ചുു് ഡൗ ണ മാ റുുു ദുപ ുള വ ള ലര ദയ 
ലറ ആ ള ുക ള മ റുുു സം സുുാ ന ങുു ളി ല നി 
നുുും മ റുുു രാ ജയു ങുു ളി ല നി നുുും വ ദനു ു
കുുാം. 

അ ത ു ദോ ഗ തുുി ലുുു സ മ ുഹ വയുാ പ നം
ഉ ണുുാ ക ുനുു രീ തി യി ദല കുു് ദക ര ള ലതു ുത 
ളുുി വി ടാം. എ ലുുാ മ ുന ക ര ുത ല ുക ളംു സവുീ 
ക രി ചുുു ലോ ണുുു ത ലനു ു സവു കാ രയു ലുുി നി 
കുുു ക ളംു ആ ശ ുപ തതുി ക ളംു തപു വ ര തുു നം
ത ുട ര ണം- ഐ എം എ ച ുണുുി കുുാ ടുുി.

14കാെിയ്രട24ആഴച്ദപ്ായമായദര്്ണം
നശിപ്്ിക്്ാൻ്്ഹഹദക്്ടരിഅന്മരി
ലോ ചുുി: ബ ലാ തുും ഗ തുുി നി ര 
യാ യ പ തി നാ ല ുകാ രി യ ുലട
24 ആ ഴചു തപുാ യ മാ യ തരു ുണം
ന ശി പുുി കുുാ നുു കഹ ദുക ുട തി 
യ ുലട അ ന ുമ തി. ലപ ണുുക ുടുുി 
യ ുലട ക ുടംു ബ തുുി ലുുു ആ വ 
ശയു വംു ലമ ഡി കുു ലുു ദോ രുുഡി 
ലുുു ഉ ദപ േ ശ വംു ക ണ കുുി ലല 
ട ുതുുാ ണ ുതീ ര ുമാ നം.

തരു ുണ തുുി ന ു 20 ആ ഴചു യി 
ലുു താ ലഴ മാ തതും തപുാ യ മ ുലണു ു
ങുുി ദല നി യ മ പ ര മാ യി ഗ രുുഭഛി 
തേും ന ട തുുാ നുു ക ഴി യ.ു തരു ുണ 

തുുി ന ു24 ആ ഴചു തപുാ യ മ ുലണു ു
ങുുി ലംു ലപ ണുുക ുടുുി യ ുലട ഇ 
ദപു ുഴ ലതു ുഅ വ സുു ക ണ കുുി 
ലല ട ുതുു് ഗ രുുഭഛി തേും അ ന ുവ 
േി കുുാ ലമ നു്ു ലമ ഡി കുു ലുു ദോ 
രുുഡ ുഉ പ ദേ ശം ന ലുുകി. അ മുു 
യാ കാ ന ുളുു പ കവു ത ക ുടുുി കുുി 
ലുു. ശാ രീ രി ക മാ യംു മാ ന സി ക 
മാ യംു നി ര വ ധി തപു ശു ന ങുു ളുു
ലപ ണ ക ുടുുി കുു് ഭാ വി യി ലുു ദന 
രി ദട ണുുി വ ദനു ുകുുും- ദോ ര 
ഡ ുച ുണുുി കുുാ ടുുി. തപു സ വം ദവ 
ണ ദോ എ നുു ത ു ഭ ര ണ ഘ ട ന

വി ഭാ വ നം ലച യുുു നുു വയു കുുി 
സവുാ ത തനുുുുയ തുുി ലുുു പ രി ധി യി 
ലുു വ ര ുനുു കാ രയു മാ ലണ നുുു വി 
ധി യി ലുു പ റ യ ുനുുു.

അ ഞുുു മാ സം മ ുന പ ു ലപ 
ണുുക ുടുുി ലയ കാ ണാ താ ക ുനുു 
ദോ ലട യാ ണ ുസം ഭ വ ങുു ളുുകുു്
ത ുട കുും. മാ താ പി താ കുു ളുു
കഹ ദകു ുട തി യി ലുു ദഹ ബി യ 
സ ്ദോ രുുപുു സ ്ഹ രുുജി ന ലുുകി.
പി നുുീ ട ുമം ഗ ലാ പ ുര തുുു നി നു്ു
28കാ ര ലോ പുു മാ ണ ു ക ലണു ു
തുുി യ ത.ു ലപ ണുുക ുടുുി ഗ രുുഭി 

ണി യാ യി ര ുനുുു. ലച റ ുപുു കുുാ ര 
ലന തി ദര ദോ കു ദൊ തപു കാ രം
ദക ലസ ട ുതുുു. ത ുട രുുനുു് ലപ 
ണുുക ുടുുി യ ുലട പി താ വ ുതരു ുണം
ന ശി പുുി കുുാ നുു കഹ ദുക ുട തി
അ ന ുമ തി ദത ട ുക യാ യി ര ു
നുുു. ദക സി ലുുു അ ടി യ നുു ര 
സവു ഭാ വം ക ണ കുുി ലല ട ുതുു്
അ നുുു ത ലനു ുദോ ട തി ലമ ഡി 
കുു ലുു ദോ രുുഡ ുര ുപീ ക രി ചുുു.

ക ുഞുുി നംു ആ ദോ ഗയു തപു ശു 
ന ങുു ളുുകുു് ഇ ട യാ കുുാ ലമ നുു്
ലമ ഡി കുു ലുു ദോ രുുഡ ു റി ദപു ു

രുുടു്ു ലച യതു.ു 
വി ധി കു്ു മ ുന പ ുവി ശ േ വി ല 

യി ര ുതുു ലി നാ യി ജ സുുുുി സ ്ലക.  
ജ യ ശ ങുു ര നുു ന മുുുയാ രുു, ജ സുുുുി സ്
ഷാ ജി പി.  ചാ ലി എ നുുി വ ര ട 
ങുുി യ ലബ ഞുു് ലമ ഡി കുു ലുു
ദോ രുുഡ ു അം ഗ മാ യ ത ുശ ുരുു
ലമ ഡി കുു ലുു ദോ ലള ജ ു ആ ശ ു
പ തതുി യി ലല ദോ കറുുു രുു ലക.  
അം ബ ുജ വ ുമാ യി വി ഡി ദോ
ദോ ണുുഫ റ നുുസംു ന ട തുുി. ത ു
ട രുുനുുാ ണ ു സ ുതപു ധാ ന വി ധി
പ ുറ ലപു ുട ുവി ചുു ത.ു

അമ്്യാകാന്ള്്പകവ്തയിലല്്ന്്്ലെഡിക്്ൽബോർഡ്

ലോക്ഡൗൺപശ്്ാത്്ലത്്ിൽസർക്്ാർവിതരണംചെയ്്്ന്്ഭക്്്യധാനയ്കിറ്്്പാവങ്്ൾക്്്
സംഭാവനചെയ്്ാൻആഗര്ഹിക്്്ന്്വർക്്്ഓൺലലനായിഅത്ചെയ്്ാന്ള്്""ചൊലണറ്്്
ലൈകിറ്്്''ചൊലൈൽആപ്്ിലക്്ഷൻനടൻൈണിയൻപിള്്രാജ്ഉദഘ്ാടനംചെയ്്്ന്്്.ഭക്്്യ
ൈഗത്്്ിപി.തിലോത്്ൈൻസൈീപം.

സമ്ദേ്ശാസദ്ര്ജ്്ൻ
രദ്ൊഫ.രദ്ടവരപ്്ാറ്്്അന്്െിച്്്
ലോ ചുുി: തപു മ ുേ സ മ ുതേു ശാ 
സത്തു ജുു നംു ദക തദുുു സ മ ുതേു മ 
തുുുയ ഗ ദവ ഷ ണ സുുാ പ ന തുുി 
ല (സി എം എ ഫആു ര ഐ) ജ വ 
ഹ ര ലാ ല ലന ഹറ് ു സ യ ന സ്
ലഫ ദലു ുയ ുമാ യി ര ുനുു ലതുോ ഫ.
ലതുട വ ര ചാ ള സ ്പുുാ റുു് (78) അ 
നുു രി ചുുു.

ല ണുു നി ലല യ ുലക ദോ യ ല
ലൊ കസ റുുി ലഫ ദലു ു (എ 
ഫആു ര എ സ)് ആ യ അ ദദു ുഹം,
വി ദേ ശ ശാ സത്തു തപു തി ഭ ക ലള
ഇ നുുുയ യി ദല കുു് ആ ക ര ഷി കുുു 
നുു തി നാ യി ദക തദുുു സ ര കുുാ ര
ഏ ര ലപു ുട ുതുുി യ ജ വ ഹ ര ലാ ല
ലന ഹറ് ുസ യ ന സ ്ലഫ ദോ ഷി 
പു്ു ല ഭി ചുു തി ന ുദശ ഷ മാ ണ ു2014
മ ുത ല സി എം എ ഫആു ര ഐ
യ ുലട ഭാ ഗ മാ ക ുനുു ത.ു ഇ ദോ ള 
ജി കുു ല ഓ ഷയു ദോ തഗുാ ഫി, റി 
ദോ ട ു ലസ ന സി ങ ു ദമ േ ല ക ളി 
ലല ഗ ദവ ഷ ണ ങുു ളി ല മി ക വു
പ ുല ര തുുി യ അ ദദു ുഹം ക ട ലി 
ലല പുു വ ക ങുു ള ുലട ഉ തപുാ േ ന 

ഷുു മ ത ക ലണു ുതുുു നുു തി ന ുളുു
ദോ ഡ ല വി ക സി പുുി ചുു തി ല ുലട 
യാ ണ ുദോ ക തശു ദുു ദന ട ുനുു ത.ു
സ മ ുതേു മ തുുു ദമ േ ല യി ലല നി ര 
വ ധി ഗ ദവ ഷ ണ ങുു ള കു്ു ഏ ലറ
തപു ദോ ജ ന ക ര മാ യ ദന ടുു മാ യി 
ര ുനുുു ഇ ത.ു 

ഉ പ തഗു ഹ മാ പുുി ങ ുഉ പ ദോ ഗി 
ചുു് ക ട ലി ലുുു നി റ വ ുതയുാ സ ങുു 
ളി ല ുലട പുു വ ക ങുു ള ുലട ഉ തപുാ 
േ ന ഷുു മ ത ക ലണു ുതുുാ ന ുളുു
സം വി ധാ നം അ ദേ ഹം വി ക 
സി പുുി ചുുി ടുുു ണു്ു. ഉ പ തഗു ഹ സാ ദങു ു
തി ക വി േയു യ ുമാ യി ബ നുു ലപു ുടുു
സ മ ുതേു മ തുുുയ ദമ േ ല യി ലല സി 
എം എ ഫആു ര ഐ യ ുലട ഗ ദവ 
ഷ ണ തപു വ ര തുു ന ങുു ളി ല അ 
ദദു ുഹം സ ജീ വ പ ങുുാ ളി യാ യി ര ു
നുുു. ഇ നുുുയ യി ലല സ മ ുതേു ശാ 
സത്തു ജുു ര കുുും ഗ ദവ ഷ ണ വി 
േയുാ ര ഥി ക ള കുുും പ രി ശീ ല ന 
വംു ന ല കി യി ര ുനുുു. ഉ പ തഗു ഹ
സാ ദങു ുതി ക വി േയു യ ുലട സാ ധയു 
ത ക ള മ തുുു ദമ േ ല യി ല ഉ പ 

ദോ ഗ ലപു ുട ുതുുു നുു തി ന ുളുു
നി ര വ ധി രാ ജയുാ നുു ര പ ദുു തി ക 
ള ുലട ഭാ ഗ മാ യി ര ുനുുു അ ദദു ു
ഹം.

കാ ന ഡ യി ലല ലബ ഡ ുദോ 
ര ഡ ുഇ ന സുുുുി റുുുയ ുടുു് ഓ ഫ ുഓ ഷയു 
ദോ തഗു ഫി, യ ുണി ദവ ഴസുി റുുി
ഓ ഫ ു ലൊ ദോ ദുട,ു യ ുലക യി 
ലല പുുി മ ത ുമ കറ ന ല ദോ റ ടുു 
റി ത ുട ങുുി യ സുുാ പ ന ങുു ളി ലാ 
യി ബ ദോ ള ജി കുു ല ഓ ഷയു ദോ 
തഗുാ ഫി ത ല വ ന, എ കസുി കയു ുടുുീ 

വുഡ യ റ കറുുു ര, എ മി റ റുു സ ്സ യ 
ുുുി സുു്ുു, ലതുോ ഫ ദസ റി യ ല ലഫ 
ദലു ുത ുട ങുുി യ നി ല ക ളി ല തപു 
വ ര തുുി ചുുി ടുുു ണുു്. യ ുലക യി ല
പുുി മ ത ുമ കറ ന ല ദോ റ ടുു റി യി 
ല തപു വ ര തുുി ചുുു വ ര ുദുപ ുഴാ 
ണ ുജ വ ഹ ര ലാ ല ലന ഹറ് ുസ 
യ ന സ ്ലഫ ദോ ഷി പുുി ലുുു ഭാ ഗ 
മാ യി സി എം എ ഫആു ര ഐ യി 
ലല തുുു നുു ത.ു ഇ ദുത-ു മാ രി 
കലുംു ഗ ദവ ഷ ണ പ ദുു തി യ ുലട
ഭാ ഗ മാ യി നാ ന സ ണ എ ണ വ 
യ ണ ലമ ുുു ല റി സ ര ചു്ു ലസ ുുു ര
-ഇ നുുുയ യ ുമാ യി ബ നുു ലപു ുടുുും
തപു വ ര തുുി ചുുി ടുുു ണുു്. നാ ഷ ണ ല
ഇ ന സുുുുി റുുുയ ുടുു് ഓ ഫ ു ഓ ഷയു ദോ 
തഗുാ ഫി യ ുലട ലോ ചുുി ദക തദുുു 
തുുി ല വി സി റുുി ങ ു ലതുോ ഫ സ 
റാ യംു ദസ വ ന മ ന ുഷഠ്ി ചുുി ടുുു 
ണുു്. നി ര വ ധി രാ ജയുാ നുു ര പ ുര 
സക്ാ ര ങുു ള ല ഭി ചുുി ടുുു ണു്ു. തപു മ ു
േ സ മ ുതേു ശാ സത്തു ജുു ദോ.  
ശ ുഭ സ ദതുയ തദുുു നാ ഥ ുആ ണ ുഭാ 
രയു.

പാവങ്്മെസഹായിക്്്ക,ൊസക്്ധരിക്്്ക
നയു ു ഡ  ല  ഹി: ലോ  വി  ഡ ു19ലന   
ദന  രി  ടാ  ന നി  യ  തനുുു  ണ  ങുു  ള തപു  
േയുാ  പി  ചുുി  രി  ലകു ു രാ  ജയു  ലതുു
പൗ  ര  ന  മാ  ര കാ  ണി  കുുു  നുു ഷുു  
മ  യംു സ  ഹ  ന  ശ  കുുി  യംു അ  പാ  
ര  ലമ  നുു് തപു  ധാ  ന  മ  തനുുുി ന  ദര  തദുുു  
ദോ  േി. സ  ര  കുുാ  ര നി  ര  ദേ  ശി  ചുു
നി  യ  തനുുു  ണ  ങുു  ലള അ  തി  ലുുു
ഗൗ  ര  വ  ദുത ു ലട ജ  നം ഉ  ള  
ലുക ു ണുുു. രാ  ജയു  തുുി  ലുുു ഐ  
കയും ഊ  ടുുി  യ ു റ  പുുി  കുുാ  ന േീ  പം  
ലോ  ള ു തുുാ  ന ു ളുു ത  ലുുു അ  ഭയു  
ര  ഥ  ന  ലയ ഒ  റുു  ലകു ു ടുുാ  യി ജ  ന  ത
സവുീ  ക  രി  ലചു ു നുുും ബി  ലജ  പി  യ ു 
ലട നാ  ല  പുു  താം സുുാ  പ  ക  േി  ന  
തുുി  ല തപു  വ  ര  തുു  ക  ദോ  ട ു വി  

ഡി  ലോ ദോ  ണ  ഫ  റ  ന  സി  ങുുി  
ല ദോ  േി പ  റ  ഞുുു. 

ഇ  ലോ  ര ുനീ  ണുു യ ു ദുു  മാ  ണ.ു

ഉ  ട  ലന  ലോ  നുുും അ  വ  സാ  നി  
കുുാ  തുു യ ു ദുും. ന  മുു  ള ത  ള  ര  ര ു 
ത.ു ഈ   ദോ  ഗ  ലതു ു ന  മ ു കുു്
ദോ  ല  പുുി  ദചു ുതീ  ര.ു രാ  ജയു  ലതുു
പാ  വ  ലപു ു ടുു  വ  ര പ  ടുുി  ണി കി  ട  കുുു  
നുുി  ലുു എ  നുു് ഉ  റ  പുുു  വ  ര ു തുുാ  ന
ബി  ലജ  പി തപു  വ  ര  തുു  ക  ര അ  ഞു്ു
കാ  രയു  ങുു  ള ലച  യുു  ണ  ലമ  നുുും
ദോ  േി. 

ഒ  നുു്, ബി  ലജ  പി തപു  വ  ര  തുു  ക  
ര പാ  വ  ലപു ു ടുു  വ  ര  കു്ു ദറ  ഷ  ന എ  
തുുി  കുു  ണം. ആ  രംു പ  ടുുി  ണി കി  
ട  കുുി  ലലു ു നുു് ഉ  റ  പുുു  വ  ര ു തുു  ണം.
ര  ണുു്, സാ  ധാ  ര  ണ ത ു ണി ലോ  
ണുുു  ളുു മ ു ോ  വ  ര  ണം അ  ണി  യ ു 
ക. മ ു ോ  വ  ര  ണം മ  റുുു  ളുു  വ  ര  കുു്

വി  ത  ര  ണം ലച  യുു  ണം. മ ു നു്ു ആ  
ദോ  ഗയു  തപു  വ  ര  തുു  ക  ര, ലോ  ലീ  
സ,് ശ ു ചീ  ക  ര  ണ  ലുത ു ഴി  ലാ  ളി  
ക  ള, അ  വ  ശയു  സ  ര  വീ  സി  ല ു ളുു  
വ  ര എ  നുുി  വ  ര  കു്ു ന  ദുുി എ  ഴ ു തി
അ  റി  യി  കുുു  ക. നാ  ല ുദക  തദുുു ആ  
ദോ  ഗയു  മ  തനുുുാ  ല  യ  തുുി  ലുുു ആ  
ദോ  ഗയു  ദസ  ത ുആ  പുുി  ന ുതപു  ചാ  ര  
ണം ന  ല  ക  ണം. 

അ  ഞുു്, പി  എം ലക  ദയ  ഴസു്
ഫ  ണുുി  ദല  കുു് സം  ഭാ  വ  ന ഉ  റ  പുുാ  
കുു  ണം. തീ  ര ു മാ  ന  ലമ  ട ു കുുു  നുു  
തി  ല ഇ  നുുുയ കാ  ണി  ചുു ദവ  ഗ  
ലതു ുദോ  കാ  ദോ  ഗയു സം  ഘ  ട  ന  
യ ു ള  ലപു ു ലട അ  ഭി  ന  ദുുി  ലചു ു നുുും
ദോ  േി. 

ബിമെപിതപ്വർത്്കർക്്്മോദിയ്മെനിർമദശം

ദോക്ഡൗൺപിൻവലിക്്ൽ:
വിേഗധ്സംഘംറിദപ്്രട്്്സമരപ്്ിച്്്
തി ര ുവ ന നുു പ ുരം: ദോ ക ുഡൗ 
ണ ഒ ഴി വാ കുുു നുു തി ലന കുുു റി 
ചുുും അ തി ലുുു ത ുട ര ന ട പ ടി ക 
ലള പുു റുുി യംു ദക തദുുു സ ര കുുാ രി നു
സ മ ര പുുി കുുാ ന ുളുു വി േ ഗധു സ 
മി തി റി ദപു ുര ടു്ു സ മി തി അം ഗം
അ ട ുര ദോ പാ ല ക ുഷണ് ന മ ു
േയു മ തനുുുി കുു് സ മ ര പുുി ചുുു. സ മി 
തി അം ഗ ങുു ളാ യ ദോ.  ബി. ഇ 
കബുാ ല, ദോ.  എം. വി പി ളുു,
മ ുന ഡി ജി പി ദജ കുു ബ ുപ ുനുുു 
സ ്എ നുുി വ രംു സ നുുി ഹി ത രാ 
യി ര ുനുുു.

ദോ ക ുഡൗ ണ ഒ റുു യ ടി കുു ലുുാ 
ലത ഘ ടുും ഘ ടുു മാ യി പി ന വ ലി 
കുു ണ ലമ നുുാ ണ ു മ ുന ചീ ഫു
ലസ തകു ടുു റി ദോ.  ലക. എം. എ 
തബു ഹാം അ ധയു ഷുു നാ യ സ മി 
തി ന ല കി യി രി കുുു നുു തപു ധാ ന
നി ര ദേ ശ ലമ നുുാ ണ ു സ ുച ന.
നി യ തനുുു ണ ങുു ള ക ുദറ ലശ ഇ 

ള വ ുന ല ക ണ ലമ നുുും നി ര ദേ 
ശ മ ുളുു താ യി അ റി യ ുനുുു.

കാ സ ര ദോ ഡ ു ലമ ഡി കുു ലുു
ദോ ലള ജ ു ദോ വി ഡ ു ആ ശ ുപ 
തതുി യാ യി തപു വ രുുതുു നം ത ുട 
ങുുി. നാ ല ുേി വ സം ലോ ണുുാ 
ണ ു ഇ തി ലന ദോ വി ഡ ു ചി കി 
തുുാ ദക തദുുു മാ യി മാ റുുി യ ത.ു ആ 
േയു ഘ ടുു തുുി ലുു 200 കി ട കുു ക ളംു
10 ഐ സി യ ു കി ട കുു ക ള ുമാ 
ണ ു ത യാ റാ കുുി യി രി കുുു നുു ത.ു
സം സുുാ ന കവ േയു ുതി ദോ ര 
ഡ ുആ ശ ുപ തതുി വി ക സ ന തുുി 
ന ു10 ദോ ടി ന ല കംു. കാ സ ര 
ദോ ഡ ു 450 ദപ ര കുു് കവുാ റ 
കുുു ന സം വി ധാ ന വംു 750
ഐ ലൊ ദല ഷ ന കി ട കുു ക ളംു
ടാ റുുാ തരു ുപുു് ഒ ര ുകുുു നുു ത ുഇ നുു്
ത ുട ങുുു ലമ നു്ു മ ുേയു മ തനുുുി അ റി 
യി ചുുു.

അ നാ ഥാ ല യ ങുു ള, ദോ ണ 

ലവ നുുുു ക ള, ആ തശു മ ങുു ള, മ ഠ 
ങുു ള എ നുുീ വി ഭാ ഗ ങുു ളി ലല
മ ുവാ യി രം ഇ ട ങുു ളി ല 42,602
ദപ ര കു്ു സൗ ജ നയു ദറ ഷ ന ന ല 
കംു. അ വി ട ങുു ളി ലല നാ ല ുദപ 
ര കുു് ഒ നുു് എ നുു നി ല യി ല
സൗ ജ നയു കി റുുും ന ല ക ുലമ നുുു
മ ുേയു മ തനുുുി വയു കുു മാ കുുി..

* സം സുുാ നം ഏ ത ുസാ ഹ ച 
രയും ദന രി ടാ നംു സ ജുും. 

* സ ര കുുാ ര - സവു കാ രയു ആ 
ശ ുപ തതുി ക ളി ലാ യി1.25 ല ഷുും
കി ട കുു ക ള

* 10,814 ഐ ലൊ ദല ഷ ന
കി ട കുു ക ള

* 517 ലോ ദോ ണ ലക യ ര
ആ ശ ുപ തതുി ക ളി ല 10,813 കി ട 
കുു ക ള.

* ആ ശ ുപ തതുി, ലമ ഡി കുു ല
ദറുുുു ര ജീ വ ന കുുാ ര ുലട വാ ഹ 
ന ങുു ള ത ട യ ര ുത.ു

ദീപുമറുുപുുളുുി
കാ സ രുുദോ ഡ:ു നാ ടി ലന ഭീ തി 
യി ലാ ഴുതുുി യ ദോ വി ഡി ലന
ദന രി ട ുനുു തി ന ു തി ര ുവ ന നുു 
പ ുര തുു് നി ലനു ുതുുി യ 27അം 
ഗ ലമ ഡി കുു ലുു സം ഘ തുുി നു
ആ ദവ ശ ക ര മാ യ വ ര ദവ ലുുപുു്.
ഉ കുുി ന ട ുകുു യി ലുു നി രുുമാ ണം
പ ുരുുതുുി യാ യ കാ സ രുുദോ ഡു
ഗ വ. ലമ ഡി കുു ലുു ദോ ലള ജ ുഅ 
കുുാ ഡ മി ക ുദലു ുകുുി ലുു ദോ വി 
ഡ ുലസ ുുു രുു ഇ നുു ലല രാ വി ലല
തപു വ രുുതുു ന മാ രം ഭി ചുുു. യ ുദുു 
കാ ലാ ടി സുുാ ന തുുി ലാ ണു
ദോ വി ഡ ു ലസ ുുു രുു ഒ ര ുകുുി യ 
ത.ു നാ ല ുേി വ സം ലോ ണുുാ ണു
ഒ ര ുകുു ങുു ളുു തി ര ുവ ന നുു പ ുരം
ലമ ഡി കുു ലുു ദോ ലള ജ ുഅ തയുാ 
ഹി ത വി ഭാ ഗം ലഡ പയു ുടുുി സ ു
തപു ണുു് ദോ.  എ സ.് എ സ ് സ 
ദുത ുഷ ്ക ുമാ റി ലുുു ദന ത ുതവു 
തുുി ല ുളുു തപു ദതുയ ക ലമ ഡി കുു 
ലുു സം ഘം ഇ നുു ലല രാ വി ലല 
യാ ണ ു ഉ കുുി ന ട ുകുു യി ലുു എ 
തുുി യ ത.ു കാ സ രുുദോ ഡ ു ലമ 
ഡി കുു ലുു ദോ ലള ജി ലല ലോ 
വി ഡ ു ആ ശ ുപ തതുി യി ലല നി ല 
വി ലല സ ജുുീ ക ര ണ ങുു ളി ലുു
തപു ദതുയ ക ലമ ഡി കുു ലുു സം ഘ 
തുുി ന ു പ ുരുുണ ത ുപതുി. ലവ 
നറുി ദല റുു രുു ഉ ളുുലപു ുലട യ ുളുു
ക ുട ുത ലുു സൗ ക രയു ങുു ളുു ഒ രാ 
ഴചു യകുുു കം ഒ ര ുകുുു നുു ദോ ലട
ലോ വി ഡ ു ആ ശ ുപ തതുി പ ു
രുുണ ദോ തി ലുു സ ജുു മാ ക ുലമ 
നുുാ ണ ു ലമ ഡി കുു ലുു സം ഘ 

തുുി ലുുു വി ല യി ര ുതുു ലുു. ത ുട 
രുുനുു് ആ ശ ുപ തതുി സ ജുുീ ക ര 
ണ ങുു ളുു ഒ ര ുകുുു ക യാ യി ര ു
നുുു. വാ രുുഡ,ു ഐ സി യ,ു ലാ ബു
ത ുട ങുുി യ സ ജീ ക ര ണ ങുു ളുഉ 
ചുു ദോ ലട പ ുരുുതുുി യാ യി. ഞാ 
യ റാ ഴചുുു രാ വി ലല തി ര ുവ ന നുു 
പ ുര തുു് നി നുു് ആ ദോ ഗയു മ തനുുുി
ലക. ലക. കശ ല ജ ടീ ചുു രുു യാ തതു 
യ യ ചുു സം ഘം ഇ നുു ലല പ ുല 
രുുലചു ു 2.30ഓ ലട യാ ണ ു കാ സ 
രുുദോ ലടു ുതുുി യ ത.ു ദോ കറുുു രുുമാ 
രുു, ര ണുു് ന ഴു സ ുമാ രുു, ഒ ര ു ന ഴു 
സി ങ ു അ സി സുുുു ുു്ു എ നുുി ങുു 
ലന അ ഞുു് ടീ മ ുക ളാ യി തി രി 
ചുുാ ണ ു തപു വ രുുതുു നം ന ട തുുു 
ക. ലോ വി ഡ ു ഒ പി, ഐ പി,
ഐ സി യ.ു എ നുുി വ ലയ ലുുാം ഇ 
വ ര ുലട ദമ ലുുദോ ടുു തുുി ലുു സ 
ജുു മാ കുുും. നി ല വി ലുു 56 ലബ 
ഡ ുക ളു ഉ ളുു സം വി ധാ ന മാ 
കംു ആ േയും തപു വ രുുതുുി ചുുു ത ുട 
ങുുു ക. 

ഔ ദേുയാ ഗി ക മാ യി ഉ ദഘുാ ട 
നം ന ട നുുി ലലു ുങുുി ലംു മ ുേയു മ 
തനുുുി യ ുലട നി രുുദേ ശ തപു കാ ര മാ 
ണ ുനാ ല ുേി വ സം ലോ ണുു് ലമ 
ഡി കുു ലുു ദോ ലള ജ ുസ ജുു മാ യ 
ത.ു ദോ. ന ദര ഷ് ക ുമാ രുു, ദോ. 
രാ ജ ു രാ ജ നുു, ദോ.  മ ുര ളി,
ദോ.  ദോ സദ്ോ ളുു ക ുനുുി ലുു,
ദോ. സ ജീ ഷ,് ദോ.  തപു വീ ണുു,
ദോ.  ക മ ല, ദോ.  എ ബി,
ദോ.  മ ുത ുലുു ഗ ദണ ശ,ു അ ട 
ങുുി യ 11 ദോ കറുുു രുുമാ ര ുലട 
യംു സുുുുാ ഫ ുന ഴസു ുമാ രാ യ ദോ 

സ ഫ ുലജ നുുിം ഗസു,് എ സ.് ലക.
അ ര വി ദുു്, തപു വീ ണുുക ുമാ രുു, അ 
നീ തഷുാ ജ,ു വി ഷ്ണ ുതപു കാ ശ,ു
എ സ.് റാ ഷി നുു, എം. എ സ.് ന വീ 
നുു, റി ത ുഗാ മി, ലജ ഫി നുു പി.  ത 
ങുു ചുു നുു, ഡി.  ശ ര വ ണ നുു, ന 
ഴസുിം ഗ ു അ സി സുുുു നറു ുമാ രാ യ
ആ രുു. എ സ.് ഷാ ബ,ു ലക. ലക.
ഹ രി ക ുഷണ് നുു, എ സ.് അ ത ു
ലുു മ നാ ഫ,ു സി.  ജ യ ക ുമാ രുു,
എം. എ സ.് സ ദുത ുഷ് ക ുമാ രുു
എ നുുി വ ര ുലട യംു ലമ ഡി കുു ലുു
സം ഘ മാ ണ ുഎ തുുി യ ത.ു

സി. ടി സ് കാ നുു, എ കസു 
ദറ, ഇ. സി. ജി ലമ ഷീ നുു, ലാ ബു
ത ുട ങുുി യ സൗ ക രയു ങുു ളുു ആ 
ശ ുപ തതുി യി ലുു ഒ ര ുകുുി യി ടുുു ണുു്.
കവ േയു ുതി ദോ രുുഡ ു ന ലുുകി 
യ 10 ദോ ടി യ ട കുും 17ദോ ടി 
ദോ ളം ര ുപ യ ുലട ഉ പ ക ര ണ 
ങുു ളി ലുു മി കുു തംു എ തുുി കുു ഴി 
ഞുുു. 200ഓ ളം കി ട കുു ക ളാ 
ണ ു ആ ശ ുപ തതുി യി ലുു ഒ ര ുകുുി 
യി ടുുു ളുു ത.ു ഇ നുു ലല ഉ ചുു ക ഴി 
ഞുു്  ലോ ദോ ണ ദോ സി റുുീ വു
സുുി രീ ക രി ചുു വ ലര ഇ വി ലട കുു്
മാ റുുി ത ുട ങുുി. 

നി ല വി ലല ലമ ഡി കുു ലുു ടീം  
ര ണുുാ ഴചു ദോ ലി യി ലുു ത ുട രംു.
ത ുട രുുനുു് ഇ വ രുു കവുാ റ കുുു നി 
ലുു ദോ വ ുക യംു പ ക രം പ ുതി 
യ ടീ മി ലന അ യ കുുു ക യംു ലച 
യുുും. ലമ ഡി കുു ലുു സം ഘ തുുി ലുു
നാ ടുുു കാ ര നാ യ പ ുതുുി ലഗ ക ടുു 
തുു ട ുകുു സവു ദേ ശി ദോ.  മ ുഹ 
മുു ദ ുഷ മീ മ ുമ ുണുു്.

മെഡിക്്ൽസംഘമെത്്ി;
മൊവിഡ്ആശ്പതര്ിഒര്ങ്്ി

ബ്ധനാഴച്വരെ
മഴത്ടരം്
തി  ര ു വ  ന  നുു  പ ു രം: ഞാ  യ  റാ  ഴചുുു മ ു ത  ല സം  സുുാ  ന  തു്ു ലപ  
യതു ുത ു ട  ങുുി  യ ദവ  ന  ല  മ  ഴ ത ു ട  ര ു ലമ  നു്ു കാ  ലാ  വ  സുു നി  രീ  
ഷുു  ണ ദക  തദുുും. സം  സുുാ  ന  തു്ു ഇ  നുുും നാ  ലള  യംു എ  ലുുാ ജി  
ലുു  ക  ളി  ലംു മ  ഴ  കു്ു സാ  ധയു  ത  യ ു ലണു ു നുുാ  ണ ുമ ു നുു  റി  യി  പു്ു. മ  ഴ  
ദോ  ലൊ  പുും ശ  കുു  മാ  യ കാ  റുുി  നംു 8നംു 9   നംു  ഇ  ടി മി  നുു  ലി  
നംു സാ  ധയു  ത  യ ു ണു്ു. ക  ഴി  ഞുു േി  വ  സ  ങുു  ളി  ല ഉ  ഷ്  ണ  ത  രം  ഗ
മ ു നുു  റി  യി  പു്ു ന  ല  കി  യി  ര ു നുു  യി  ട  ങുു  ളി  ലോ  ലകു ു യംു മ  ഴ  ലയ
ത ു ട  ര  നു്ു താ  പ  നി  ല ക ു റ  ഞുുി  ടുുു  ണു്ു. ഇ  നുു  ലല ആ  ല  പുുു  ഴ ജി  
ലുു  യി  ലല മാ  ലകു ു മുുി  ലംു ദോ  ഴി  ദുക ു ട ുലോ  യി  ലാ  ണുുി  യി  ല ു 
മാ  ണ ുഏ  റുു  വംു ക ു ട ു ത  ല മ  ഴ ല  ഭി  ചുു  ത.ു ഇ  വി  ലട ആ  റ ുലസ.   മീ
വീ  തം മ  ഴ ല  ഭി  ചുുു. തി  ര ു വ  ന നുു പ ു രം ന  ഗ  ര  തുുി  ലംു ദോ  ടുു  യം
ദോ  ഴ  യി  ലംു അ  ഞുുു ലസ.   മീ വീ  ത  വംു കാ  ഞുുി  ര  പുു  ളുുി, മ ു 
നുുാ  ര, അ  മുു  ല  വ  യ  ല എ  നുുി  വി  ട  ങുു  ളി  ല നാ  ല ുലസ.   മീ വീ  
ത  വംു മ  ഴ ല  ഭി  ചുുു. ഇ  നുു  ലല ഉ  യ  ര  നുു താ  പ  നി  ല പാ  ല  കുുാ  ടു
ജി  ലുു  യി  ല 39.4 ഡി  തഗുി ദര  േ  ലപു ു ട ു തുുി. ക  ഴി  ഞുു േി  വ  സ  ങുു  
ളി  ല 39 ഡി  തഗുി വ  ലര ഉ  യ  ര  നുു ത ുശ ു രി  ലല ലവ  ളുുാ  നി  കുു  ര  
യി  ല താ  പ  നി  ല 36.9 ഡി  തഗുി ആ  യി ക ു റ  ഞുുു.  

മലബാര്്ദേവസവ്ം
ദോര്്ഡിൽ
ആശവ്ാസ
ധനസഹായം
തി ര ുവ ന നുു പ ുരം: മ ല ബാ രുു ദേ 
വ സവും ദോ രുുഡി ന ു കീ ഴി ലല
ദഷു ുതതു ജീ വ ന കുുാ രുുകുുും ദോ 
രുുഡ ു മ ുദേ ന ധ ന സ ഹാ യം
കക പുു റുുി വ ര ുനുു ഉ തുു ര മ ല 
ബാ റി ലല കാ വ ുക ള ുമാ യി ബ 
നുു ലപു ുടുു ആ ചാ ര സുുാ നി ക രുു,
ദോ ല ധാ രി ക ളുു, അ നുുി തുുി രി 
യ നുു എ നുുീ വി ഭാ ഗ തുുി ലുുലപു ുടുു 
വ രുുകുുും അ ടി യ നുുി ര ആ ശവുാ 
സ ധ ന സ ഹാ യം ന ലുുക ുലമ നു്ു
ദേ വ സവും വ ക ുപുു് മ തനുുുി ക ട കം 
പ ളുുി സ ുദര തദുുു നുു. ലോ വി ഡു
ദോ ക ു ഡൗ ണി ലുുു പ ശുുാ തുു 
ല തുുി ല ദോ രുുഡി ലുുു ത ന തു
ഫ ണുുി ലുു നി നുുും അ ഞുുു ദോ ടി
ര ുപ ഈ  ഇ ന തുുി ലുു ലച ല വ ഴി 
കുുാ നുു സ രുുകുുാ ര അ ന ുമ തി ന 
ലുുകി.

മാ ലന ജലുമ ുു്ു ഫ ണുുി ലുു നി 
നുുും ശ മുു ള തുുി ന ുഅ രുുഹ ത യ ു
ളുു ദഷു ുതതു ജീ വ ന കുുാ രുുകുു്
10,000 ര ുപ വീ ത മാ ണ ുഅ ടി യ 
നുുി ര ധ ന സ ഹാ യം. ഇ തി നാ 
യി മ ുനുുു ദോ ടി 20 ല ഷുും ര ുപ
വി നി ദോ ഗി കുുും. ദോ രുുഡി നു
കീ ഴി ലല ബി,  സി, ഡി  ദതുഗ ഡു
ദഷു ുതതു ങുു ളി ലല ദഷു ുമ നി ധി യി 
ലുു അം ഗ തവു മ ുളുു മ ുഴ ുവ നുു ജീ വ 
ന കുുാ രുുകുുും, ദഷു ുതതു ഫ ണുുി 
ലുുു അ പ രയുാ പതു ത മ ുലം അ ത 
ത ുദഷു ുതതു ങുു ളി ലുു നി നുു് ശ മുു 
ളം ല ഭി കുുാ തുു എ  ദതുഗ ഡ ുദഷു ു
തതു ജീ വ ന കുുാ രുു ഉ ലണു ുങുുി ലുു അ 
വ രുുകുുും ദോ രുുഡി ലുുു ത ന തു
ഫ ണുുി ലുു നി നുുും ദഷു ുമ നി ധി
മ ുദേ ന 2500 ര ുപ വീ തം അ ന ു
വ േി കുുും. മാ ലന ജലുമ ുു്ു ഫ ണുുി 
ലുു നി നുുും ധ ന സ ഹാ യം ല ഭി 
കുുു നുു ദഷു ുതതു ജീ വ ന കുുാ 
രുുകുുും ഈ  ത ുക ല ഭയു മാ കുുും.
4,000 അം ഗ ങുു ളുുകുുാ യി ഒ രു
ദോ ടി ര ുപ യാ ണ ു ഇ തി നാ യി
അ ന ുവ േി ചുുി രി കുുു നുു ത.ു

ദോ രുുഡി ലുു നി നുുും ധ ന സ 
ഹാ യം കക പുു റുുി വ ര ുനുു ആ 
ചാ ര സുുാ നി ക രുു, ദോ ല ധാ രി ക 
ളുു, അ നുുി തുുി രി യ നുു വി ഭാ ഗ 
തുുി ലുുലപു ുടുു വ രുുകുു് മ ുനുു് മാ സ 
ദതു ുകുുു ളുു ഒ റുു തുു വ ണ അ ടി 
യ നുുി ര ധ ന സ ഹാ യ മാ യി
3,600 ര ുപ വീ തം ദോ രുുഡി ലുുു
ത ന ത ു ഫ ണുുി ലുു നി നുുും ന 
ലുുകംു.  

TSR / KKD
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ആ ർ. ലോ രീ ക ്ഷണ് ൻ

സംഗീതവഴികളില്നെയൊഗിത്ലയ്മാേനിസംഗതയൊനെനീ
ങ്്ിേഏകാന്്സഞ്്ാരിനൊ

വിഡ്കാലനത്്വിജനതേിലഅന്്്യോനത്ോ
ക്യപ്്ളനചമ്്കനിറമാരന്്ഗാനശീല്കള്നെ
ഓരമകളനിറയ്ന്്്.യകരളക്്രയ്നെലാളിതയ്
വം് ശാലീനതയം്ത്ള്മ്്്ന്്ഈണങ്്ളനൊ
ണ്്്മലോളസിനിമായോകത്്ിന്ഭാവസാനദ്്്ത
നലകിേസംഗീതശിലപ്ിോേിര്ന്്്എം.നക.
അരജ്നന.
പനന്്്ണ്്്വരഷങ്്ളക്്്മ്നപ്പള്്്ര്ത്്ി
േിനലപാരവതീമദ്്ിരത്്ിനലത്്്യപ്്ള,അത്
വനരഅകനലനിന്്്ആദരയോനെമാനത്ംകണ്്ി
ര്ന്്അയദ്്ഹം,യതെിവരാനഅധികംയപരില്്ാ
ത്്വനവാസകാലത്്ാേിര്ന്്്.റസ്്്്്ഹൗസി
നലനപ്ണോരനദ്ഗാനങ്്ളയകട്്കാലംമ്തല
ത്െങ്്ിേആരാധന.േൗവനകാലനത്്സ്രഭി
ലമാക്്ിേപല്്വികളഎനത്യൊ!എന്്ാലഎ
ണപത്കള്നെത്െക്്ത്്ിലതനന്്എങ്്നന
യൊത്െങ്്ിേഅവയോഹണത്്ിലആയോടം്
പരിഭവി ക്്ാനതഅയദ്്ഹംസിനിമായോകത്്്
നിന്്്സവ്േംഒത്ങ്്ിമാറി.നോണ്്്റ്കളിലതീ
രത്്്ംഅനപ്തയ്ക്്നാേി.
വരഷങ്്ളക്്്യശഷംകണ്്യപ്്ളഅയദ്്ഹ
ത്്ിന്മ്ന്്ിലവയക്്്ാനഒര്നിയവദനയമഉ

ണ്്ാേിര്ന്്്ള്്്."മാഷിനനആദരിക്്ാനആനഗ്
ഹിക്്്ന്്്.എസ.്പി.ബാലസ്നബ്ഹ്്ണയ്വം്സ
മ്്തംഅറിേിച്്ിട്്്ണ്്്.ഇനിമാഷ്പറേണം."
ആകണ്്്കളക്്ണയനരംതിളങ്്ി.നിമിഷ
ങ്്ളനീണ്്മൗനം.എന്്ിട്്്സവ്തസിദ്്മാേശാ
ന്്തയൊനെവിനോനവ്ിതനാേിപറഞ്്്:"അ
നത്വലിേആദരംലഭിച്്ിനല്്ങ്്ിലയോലം്അങ്്
നനപറഞ്്ത്തനന്്വലിേആദരമാേിഞാന
കാണ്ന്്്.എനന്്ആദരിക്്ാനഅവനോനക്്
വര്യോ?"
എസ.്പി.ബി.വന്്്.ജസ്്്്ിസ്വി.ആര.ക്ഷണ്
യ്്രവന്്്.നഗരഹ്ദേത്്ില്നെസംഗീതനോഴ്
കി.പിന്്ീട്കാണ്യപ്്നഴല്്ാംസയ്നഹയത്്നെ
ആസന്്്യനേക്്്റിച്്്സംസാരിക്്്മാേിര്ന്്്.
ഈണമിട്്വരികളിനലമാധ്രയ്നത്്ക്റിച്്്സം
സാരിക്്്യപ്്നഴല്്ാംഅന്ഭവങ്്ളിനലകയപ്്
നീരിനനഅതിജീവിച്്ത്എങ്്നനനേന്്്പറോ
നതപറയം്.അവഗണനയ്നെആഴങ്്ളറിഞ്്
ജീവിതനത്്പരാതികളില്്ാനതനൊണ്്്യോേത്
എങ്്നനനേന്്്ം.
ദാരിദയ്ത്്ിന്്്നിഴലപെരന്്ബാലയ്ം.യോര
ട്്്നൊച്്ിചിരട്്പ്്ാലംമാളിയേക്്ലവീട്്ിനല
നൊച്്്ക്ഞ്്്,പാരവതിദമ്്തികള്നെഇളേമ
കന.താമരപ്്റമ്്്യ്പിസക്്ളിലരണ്്ാംതര
ത്്ിലഅവസാനിച്്താണ്പഠനം. ത്െരന്്്,വീ
ട്്ിനലബ്ദ്്ിമ്ട്്റിഞ്്രാമനവവദയ്ര്നെനിര
യദശനപ്കാരംയജ്യഷ്ഠനനപ്ഭാകരന്്്വകപിെി

ച്്്പഴനിേിലജീവകാര്ണയ്ാനദ്്ആനശ്മത്്ില
അയന്്വാസിോേി.സന്്്യയക്്്്ഭജനപാട്
യപ്്ഴനത്്ആലാപനഭംഗിതിരിച്്റിഞ്്ആനശ്
മാധിപനനാരാേണസവ്ാമിഈസയോദരന്്ാ
നരഅണ്്ാമവലസരവകലാശാലേിനലസംഗീ
താധയ്ാപകനക്മാരയ്്ാപിള്്യ്നെശിക്്ണ
ത്്ിലാക്്ി.
ഏഴ്നൊല്്നത്്സംഗീതപഠനംകഴിഞ്്്
നൊച്്ിേിയലക്്്മെക്്ം.നൊച്്്നൊച്്്യോലി
കള.ചിലനാെകശാലകളക്്്സംഗീതം.വഴി
ത്്ിരിവാേത്നൊല്്ം
കാളിദാസകലായകനദ്്്വം്യദവരാജനമാസ്്്്
റം്.അനപത്കള്നെഅവസാനം.കാളിദാസക
ലായകനദ്്്ത്്ിന്സ്്ിരംഹാര്്യോണിസ്്്്ിനനയവ
ണം.യദവരാജന്ഇഷ്്മാേി.അയദ്്ഹത്്ിന്നാെ
കത്്ിലം്സിനിമേിലം്തിരക്്ിന്്്കാലം.യദ
വരാജന്്്ഹാരയോണിസ്്്്ാേയോനെഅകനല
സിനിമയ്നെചനക്വാളംനതളിഞ്്്.
സിനിമേിനലഗാനങ്്ളയോനലഅവേിനല
ക്ട്്്നകട്്്കളം്യന്പക്്കന്നപ്ിേമാേിര്ന്്്.
പി.ഭാസക്രന-ബാബ്രാജ,്ഭാസക്രന-നക.
രാഘവന,വേലാര-യദവരാജനഎന്്ിങ്്നന.
അവരനക്്പ്്ംനശ്ീക്മാരനതമ്്ി-എം.നക.അ
ര ജ്നനഎന്്്എഴ്തിയച്്രക്്ാനാേയോനെസി
നിമാസംഗീതത്്ിന്്്പ്ഷക്ലഘട്്മാക്ന്്്.ക
റ്ത്്പൗരണമിേിലത്െങ്്ിേഅരജനസംഗീ
തത്്ിന്മലോളമനസിലഇെംനലകിേഗാന

ങ്്ളയചരനത്്ട്ത്്ാലഅവയ്നെആരനദ്തഎ 
നത്അഗാധവം്മധ്രവ്മാേിര്ന്്്നവന്്്തിരി
ച്്റിോം.അവേിലത്്നന്്തമ്്ിയ്നെവരികളാ
ണ്അരജ്നസംഗീതംവിെരത്്ിേത.്അത്ര
ണ്്്വരഷംമ്നപ്ആദയ്നത്്സംസ്്ാനഅവാ
രഡിലഎത്്ിേത്കാലത്്ിന്്്കാവയ്നീതി.
യേശ്ദാസം്ജേചനദ്്്നം്ജാനകിയം്സ്ശീ
ലയം്മാനത്മല്്,ചിനത്യം്സ്ജാതയം്ഉണ്്ിയമ
യോനം്യവണ്യോപാല്നമല്്ാംഅയദ്്ഹത്്ി
ന്്്ഈണങ്്ളക്്്ഭാവംപകരന്്ിട്്്ണ്്്.അവ
യോനെല്്ാംവാത്്ലയ്പ്രണമാേസമീപനമാണ്
അയദ്്ഹംപ്ലരത്്ിേിര്ന്്ത.്അത്യോനലമ
നറ്്ര്വാത്്ലയ്ഭാജനമാണ്എ.ആര.റഹ്്ാന.
ആര.നക.യശഖറ്മായ്ള്്ഊഷമ്ളസയ്നഹത്്ി
ന്്്ത്െരച്്.റഹ്്ാനനയം്സയോദരിമാനരയം്
അജേനനയം്അനിലിനനയം്യോനലതനന്്
കര്ത്ന്്്.
ആേിരക്്ണക്്ിന്നാെകഗാനങ്്ളം്മാറ്്ാ
േിമാറിേഒട്്നവധിസിനിമാഗാനങ്്ളം്ചിട്്
നപ്്ട്ത്്ിനിശബ്്നാേിനെന്്്യോക്ന്്തിനിെ
േിലസംഗീതസംവിധാേകനരയം്ഗാേകനര
യം്വകപിെിച്്്േരത്്്കയം്അവര്നെഉേര
ച്്േിലആനദ്്ിക്്്കയം്നചയത്്അയദ്്ഹം.അ
നോന്്്ംവാചാലമാേിനപ്കെിപ്്ിക്്്ന്്തിലഅ
രജ്നനമാസ്്്്രവിശവ്സിച്്ില്്.അനതല്്ാംപൗര
ണമിച്്നദ്്്ികോേിഅവനരഎന്്്ംപ്ലകി
നക്്ള്്്നമന്്്അയദ്്ഹംതിരിച്്റിഞ്്ിരിക്്ാം.

തിര്വനന്്പ്രം:നാെക-ചലച്്ിനത്കലകളില്നെമലോളിക്്്ല
ഭിച്്അനശവ്രസംഗീതസംവിധാേകനാേിര്ന്്്അര്്ജ്നന്്
മാസ്്്്നറന്്്മ്ഖയ്മനന്്്ിപിണറാേിവിജേന്്പറഞ്്്.
അംഗീകാരങ്്നളക്റിച്്്ആയോചിക്്ാനതകലാസപരയ്േില്്
മ്ഴ്കിേജീവിതമാേിര്ന്്്അരജ്നനമാസ്്്്റ്യെത.്പലതല
മ്റേിനലഗാേകര്്അയദ്്ഹത്്ിന്്്ഗാനങ്്ള്്ആലപിച്്്.വള
നരവവകിോണ്അയദ്്ഹത്്ിന്സംസ്്ാനഅവാര്്ഡ്ലഭിച്്
ത.്അയപ്്ള്്അത്അയദ്്ഹംസവ്ീകരിക്്്യോഎന്്്ചിലര്്സം
ശേംനപ്കെിപ്്ിച്്ിര്ന്്്.എന്്ാല്്ഒര്പരാതിയം്ക്ൊനതഅ
യദ്്ഹംഅത്സവ്ീകരിച്്്.ഏത്പ്രസക്ാരംലഭിക്്്ന്്്,ഏത്
പ്രസക്ാരംലഭിക്്്ന്്ില്്എന്്നോന്്്ംഅയദ്്ഹത്്ിന്്്ചി
ന്്േിയലഉണ്്ാേിര്ന്്ില്്.
അര്്ജ്നന്്മാസ്്്്റ്നെവിയൊഗംസംഗീതയോകത്്ിന്മാനത്
മല്്സമ്ഹത്്ിനാനകനികത്്ാനാകാത്്നഷ്്മാനണന്്്മ്ഖയ്
മനന്്്ിഅന്യോചനസയദ്്ശത്്ില്്പറഞ്്്.

മറക്്ാൻകഴിയാത്്നെ്തിഭ:
പോ.പക.എസ.്രാധാക്ഷണ്ൻ
നൊച്്ി:കസത്്രിമണത്്്ംനവള്്ി
മണികില്ക്്ിയം്മലോളിനേപ്ള
കംനൊള്്ിച്്അരജ്്്നനമാഷ,്മ
ലോളിക്്്മറക്്ാനകഴിോത്്ഒയട്്
നറപാട്്്കളസമ്്ാനിച്്അത്ലയ്
സംഗീതനപ്തിഭോനണന്്്ബിനജപി
സംസ്്ാനഉപാധയ്ക്്നയോ.നക.
എസ.്രാധാക്ഷണ്ന.ദക്്ിണാമ്ര
ത്്ി,രാഘവന,ബാബ്രാജ,്യദവരാ
ജനഎന്്ീമഹാമതികളനിറഞ്്്
പാെിനിന്്കാലത്്ാണ്മാഷ്അര
ങ്്ിനലത്്ിേത.്അവനരക്്ാളഒട്്്ം
നചറ്തല്്താനന്്ന്്്എല്്ാവനരയം്
യോധയ്നപ്്ട്ത്്ിനക്്ണ്്ാണ്ഈ
നചറിേമന്ഷയ്നഅരങ്്്ഒഴിഞ്്
ത.്മരിക്്ാത്്പാട്്്കളം്മറക്്ാന
കഴിോത്്വാത്്ലയ്വം്മാഷ്എനി
ക്്്നലകിേിട്്്ണ്്്.ഈഅരജ്്്ന
വീരയ്ത്്ിന്മ്മ്്ിലസാദരനപ്ണാമം
അരപ്്ിക്്്ന്്്,യോ.നക.എസ.്രാ
ധാക്ഷണ്നഅന്സമ്രിച്്്.

1936ഓഗസ്്്്്25ന്യഫാര്്ട്്്നകാച്്ിേിനലചിരട്്പ്്ാലത്്്നകാച്്്ക്
ഞ്്ിന്്്യം്പാറ്വിന്്്യം്പതിനാല്മക്്
ളില്്ഏറ്്വം്ഇളേവനാേിട്്ാേിര്ന്്്എം.നക
അര്്ജ്്്നന്്എന്്അര്്ജ്്്നന്്മാഷിന്്്ജ
നനം.
അര്്ജ്്്നന്ആറ്മാസംമാനത്ംനപ്ാേമ്ള്്
യപ്ാ്ഴാണ്അച്്ന്്മരിക്്്ന്്ത.്ജീവിക്്ാന്്മ
റ്്്വഴികളില്്ാനതവന്്യതാനെമക്്നളവള
ര്്ത്്ാന്്അമ്്പണിക്്്യപാേിത്്്െങ്്ി.അ
മ്്യ്നെകഷ്്പ്്ാട്കള്്ക്്്ക്ട്്ാ േിരണ്്ാംക്്ാ
സ്്ില്്അര്്ജ്്്നന്്പഠനംനിര്്ത്്ി.പലഹാര
മ്ണ്്ാക്്ിനകാണ്്്നെന്്്വിറ്്്ംവീട്കളില്്
യജാലിക്്്നിന്്്ം,ച്മട്എട്ത്്്ം,ക്ലിപ്്
ണിനചയത്ം്അര്്ജ്്്നന്്ക്ടം്ബത്്ിന്
താങ്്ാേി.
അന്്്യഫാര്്ട്്്നകാച്്ിേില്ണ്്ാേിര്ന്്രാ
മന്്വവദയ്ന്്എനന്ാ്ര്സാമ്ഹികനപ്വര്്ത്്

കനാണ്അര്്ജ്്്നന്്്ജീവിതത്്ിയലക്്്സ
ഹാേഹസത്വ്മാനേത്്ിേത.്പഴനിേിനലഒ
ര്ആനശ്മത്്ിന്്്അനാഥാലേത്്ിയലക്്്അ
ര്്ജ്്്നനനയം്യജ്യഷഠ്ന്്നപ്ഭാകരനനയം്രാ
മന്്വവദയ്ന്്ക്ട്്ിനകാണ്്്യപാേി.അര്്ജ്്്
നന്്മാസ്്്്റ്നെജീവിതംമാറ്ന്്ത്ഇവിനെനി
ന്്ാണ്
നാരാേണസവ്ാമിഎനന്ാ്രാള്നെതാേിര്
ന്്്ആആനശ്മം.ആനശ്മത്്ില്്എല്്ാദിവസ
വം്ഭജനയ്ണ്്്.അര്്ജ്്്നനം്നപ്ഭാകരനം്
ഭജനേിനലപാട്്്കള്്പാട്ന്്ത്കണ്്യതാനെ
ക്ട്്ികള്നെസംഗീതവാസനമനസ്്ിലാക്്ിേ
നാരാേണസവ്ാമിഅവര്്ക്്്യവണ്്ിഒര്സംഗീ
താധയ്ാപകനനഏര്്പ്്ാൊക്്ി.ഇര്വരം്അവി
നെഏഴ്വര്്ഷംസംഗീതയത്ാ്നൊപ്്ംജീവിച്്്.
പിനന്്തിരിനകനകാച്്ിേിയലക്്്.സംഗീതം
വകവശമ്ള്്ത്നകാണ്്്സംഗീതകയച്്രികള്്
നെത്്ിയം്ക്ലിപ്്ണിഎട്ത്്്ംഇെയക്്്്ഒ

ര്സാേിപ്്ിന്്്ബംഗ്്ാവില്്കാവല്്ക്്ാരനാ
യം്ജീവിതംമ്യന്ാ്ട്്്യപാേി.അയപ്ാ്ഴം്സം
ഗീതപഠനംഅയദ്്ഹംവകവിട്്ിര്ന്്ില്്.പല
ഗ്ര്ക്്ന്്മാരില്്നിന്്്ംതബലയം്വായപ്്്ാ
ട്്്ംഹാര്്ണയമാണിേവം്അഭയ്സിച്്്.
ഹാര്്യമാണിേംവാേനപിന്്ീട്ഉപജീവന
മാര്്ഗമാക്്ിമാറ്്ി.നകാച്്്നാെകനര്്പ്്്കള്്ക്്്
യവണ്്ിവാേിച്്്ത്െങ്്ിപിന്്ീട്യകാഴിയക്ാ്ട്
നിന്്്ള്്'കലാകൗമ്ദിനര്്പ്്്ഒര്നാെകത്്ി
ന്ഈണംനല്്കാന്്ക്്ണിച്് യതാനെോണ്
അര്്ജ്്്നന്്മാഷിനലസംഗീതസംവിധാേക
ന്്ജനിച്്ത.്ആഗാനംജനങ്്ള്്ഏനറ്്ട്ത്്
യതാനെക്ട്തല്്അവസരങ്്ള്്യതെിനേത്്ി.
നിരവധിനാെകങ്്ള്്ക്്്ഈണംപകര്്ന്്്.
നാെകകാലത്്്യദവരാജന്്മാസ്്്്നറപരിച
േനപ്്ട്്താണ്അര്്ജ്്്നന്്മാസ്്്്റ്നെജീവിത
ത്്ിനലരണ്്ാമനത്്വഴിത്്ിരിവ.്
യദവരാജന്്മാഷിന്യവണ്്ിനിരവധിഗാന

ങ്്ള്്ക്്്ഹാര്്യമാണിേംവാേിച്്്.1968ല്്'ക
റ്ത്്പൗര്്ണമിഎന്്ചിനത്ത്്ിനലഅഞ്്്
ഗാനങ്്ളില്നെമലോളസിനിമാസംഗീതയലാ
കയത്്ക്്്അര്്ജ്്്നന്്മാഷ്എത്്ി.പി.ഭാ 
സക്രന്്്വരികള്്ക്്്എം.നക.അര്്ജ്്്നന്്
ഈണംനല്്കിഅങ്്നനമലോളിയ്നെഅ
ര്്ജ്ന്്മാഷ്ജനിച്്്.പിനന്്നശ്ീക്മാരന്്തമ്്ി
യ്മാേിപരിചേംഇര്വരം്യചര്്ന്്്നിരവധി
അവിസമ്രണീേഗാനങ്്ള്്നശ്ീക്മാരന്ത
മ്്ിരചിച്്്.
പള്്്ര്ത്്ിേിനലപാര്്വതീമദ്്ിരംഎന്്
വീട്്ിലാേിര്ന്്്താമസം.1964ല്്ആേിര്ന്്്
അര്്ജ്്്നന്്മാഷിന്്്വിവാഹം.ഭാരയ്:ഭാര
തി.മക്്ള്്:അയശാകന്്,യരഖ,നിമ്്ി,നശ്ീകല,
അനില്്ക്മാര്്.മര്മക്്ള്്:സ്ഗ ന്്ി,യമാഹ
നന്്,അംബ്ജാക്്ന്്,വഷന്്,റാണി.നചറ്മ
കന്്മിഥിന്്വചനന്്േില്്കീയബാര്്ഡിസ്്്്ാ
ണ.്

ൊൊത്്വീണകപള
ൊെിപ്്ിച്്സംഗീതജ്്ൻ:
മനത്്്ിരവീനദ്്്നാഥ്
തന്്്ഗന്്രവ്്വിരല്കളനൊണ്്്മലോളികളക്്ാേിസംഗീ
തസവ്രഗ്്ങ്്ളതീരത്്രാജശിലപ്ി
യ്നെയവരപാട്നികത്്ാനാവാത്്
താണ.്തിര്യോണപ്ലരിതന,വാ
ലക്്നണ്്ഴ്തി,പൗരണ്്മിചനദ്്്ിക,
പാലര്വിക്്രേിലത്െങ്്ി600ല
പരംഹ്ദേസപ്രശിോേഗാനങ്്ള
ക്്്ഈണംപകരന്്്മന്ഷയ്മനസ്്്
കനളതാളാത്്കമാക്്ിേസംഗീതച
നക്വരത്്ിോണ്അരജ്നനമാസ്്്്ര.
അയദ്്ഹംസംഗീതംനലക്ിേവരികള
നപ്ഖയ്ാപിക്്്ന്്ത്യോനലപാൊത്്
വീണകയളയം്പാെിപ്്ിച്്അനശവ്ര
നാേഈസംഗീതജ്്ന്്്വിയൊഗ
ത്്ിലപങ്്്യചര്ന്്്.

കസത്്രിമണമ്ള്്
സംഗീതം:സെ്ീക്്ർ
കസത്്രിമണപ്്ിച്്അഭൗമസംഗീത
ത്്ിന്്്സാന്്ിധയ്ംമാഞ്്്നവന്്്
സപ്ീക്്രപി.നശ്ീരാമക്ഷണ്ന.മല
ോളസിനിമാഗാനരംഗനത്്കസത്്
രിമണമ്ള്്ഗാനങ്്ളില്നെയം്അ
സാധാരണമാേനമലഡികളില്നെ
യം്ഗസല്്സംഗീതത്്ിന്്്സാന്്ി
ധയ്ംഉറപ്്ിച്്അതയ്പ്ര്്വനപ്തിഭോ
േിര്ന്്്അര്്ജ്നന്്മാസ്്്്ര.
1200ലധികംനാെകങ്്ള്നെസംഗീ
തസംവിധാനത്്ില്നെനാെകങ്്നള
ജനകീേമാക്്്ന്്തില്്അയദ്്ഹംവ
ഹിച്്പങ്്്അദഭ്്തകരവം്അവിശവ്
സനീേവ്മാണ.്അര്്ജ്നന്്മാസ്്്്ര,
നശ്ീക്മാരന്്തമ്്ിക്ട്്്നകട്്്സ്ഷ്്ി
ച്്ിട്്്ള്്അന്ഭ്തിയ്നെചനക്വാളങ്്
ള്്ഒരിക്്ലം്കാലത്്ിന്മായക്്്ാന്്
കഴിോത്്താണ.്

നിതയ്സ്ദ്്ര
ഗാനങ്്ളില്പെ
ജീവിക്്്ം
എ. കക. ബാ ല ൻ, സാം സക്ാ രി ക മ പത്്്ി

നിതയ്സ്ദ്്രമാേനിരവധിഗാനങ്്ളയകരള
ത്്ിന്സമ്്ാനിച്്സംഗീതനപ്തിഭോണ്എം.
നക.അരജ്നനമാഷ.്
സാംസക്ാരികവക്പ്്ിന്്്മനന്്്ിോേിച്
മതലയേറ്്യശഷംഅരജ്നനമാനഷഎറണാ
ക്ളനത്്വീട്്ിലയോേികണ്്ിര്ന്്്.പിന്്ീട്
84-ാംപിറന്്ാളസമേത്്്യനരിട്്്വിളിച്്്ആ
ശംസകളഅറിേിക്്്കയം്നചയത്ിര്ന്്്.
എറണാക്ളംവഴിയോക്യപ്്ളകാണണ
നമന്്്അയദ്്ഹംപറഞ്്ിര്ന്്്.
അതിന്കഴിഞ്്ില്്.മാനത്്ിനമ്റ്്ത്്്മ
ഴവില്്ാലഴനകട്്്ംഎന്്ഗാനത്്ിലത്െങ്്ി
പാൊത്്വീണയം്പാടം്,പൗരണമിചനദ്്്ിക
നോട്്്വിളിച്്്,നീലക്്്െനിവരത്്ി,നിന്്ണി
േറേിനല,നീലനിശീഥിനീ,മ്ത്്്കില്ങ്്ീ,
പാലര്വിക്്രേില,ക്േിലിന്്്മണിനാദം
യകട്്്,കസത്്രിമണക്്്ന്്യല്്ത്െങ്്ിനിര
വധിമയോഹരഗാനങ്്ളഅയദ്്ഹംസ്ഷ്്ി
ച്്്.അയദ്്ഹത്്ിന്്്സംഗീതംനമലഡിക്്്വ
ലിേനപ്ാധാനയ്ംനലകിേതാണ.്അയദ്്ഹ
ത്്ിന്്്സംഭാവനകളയകരളംഎക്്ാലവം്
ഓരക്്്ം.

പയശ്ദാസിനം്എ.ആർ്്.റഹ്മാനം്
വഴിപതളിച്്മാസ്്്്ർ
നൊച്്ി:നിതയ്ഹരിത
ഗാനങ്്ള്നെരാജശി
ല്്പിോേിര്ന്്്
എം.നക.അര്്ജ്നന്്
യോകസംഗീതത്്ിന്
അര്്ജ്നന്്മാസ്്്്ര്്
നല്്കിേസംഭാവന
ോണ്എ.ആര്്.റഹ്
മാന്്.തന്്്വഴിസം
ഗീതമാനണന്്്റഹ്മാ
ന്കാട്്ിനക്്ട്ത്്
ഗ്ര.്റഹ്മാന്്്അ
ച്്നആര.നക.യശഖ
റ്മായ്ണ്്ാേിര്ന്്
അട്ത്്സൗഹ്ദമാണ്നചവന്്േിനലറി
യക്്ഡിങ്സ്്്്്ഡിയൊേിയലക്്്റഹ്മാന്്്
വകപിെിച്്്അര്്ജ്നന്്മാസ്്്്നറഎത്്ിച്്ത.്
പയക്്നൊയൊണക്്ാലത്്്മാസ്്്്ര്്മരണ
ത്്ിന്കീഴെങ്്്യപ്്ള്്അന്്്യാജ്്ലിഅ
ര്്പ്്ിക്്ാന്്യോലം്ഈശിഷയ്ന്എത്്ാനാ
കില്്.മലോളിക്്്നോമ്്രങ്്ള്്നല്്കിേവി
ഷാദഗാനങ്്ള്നെശില്്പിശിഷയ്ന്്ാര്്ക്്്ം
ആരാധകര്്ക്്്ംസംഗീതസാനദ്്്മാേഓര്്മ
ോേി.റഹ്മാനനയോല്ള്്ശിഷയ്ന്്ാരില്നെ
ആസംഗീതംഇനിയം്ഉേര്്ന്്്യകള്്ക്്്ം.
സ്ഹ്ത്്്ആര.നക.യശഖറിന്്്മകന്്ദി
ലീപ്എന്്സംഗീതനപ്തിഭപിന്്ീട്എ.ആര്്.
റഹ്മാനാേതിലഅര്്ജ്നന്്മാസ്്്്റ്നെപങ്്്
നചറ്തല്്.യശഖറിന്്്മരണയത്്നെആക്
ടം്ബംകഷ്്തേിയലക്്്നീങ്്ി.ഇത്തിരിച്് റി
ഞ്്ാണ്മകനനമാഷ്ക്നെക്ട്്ിേത.്
1968ല്്സിനിമേില്്വന്്കാലത്്്പലയപ്ാ്
ഴം്പാട്്്കംയോസ്നചയ്്്ന്്ത്യശഖറിന്്്
വീട്്ിലാേിര്ന്്്.കംയോസിങ്നെക്്്യപ്്ള്്
നകാച്്്റഹ്്ാനം്അവിനെവന്്ിരിക്്്ം.പഠി
ത്്ംകഴിഞ്്്വന്്ാല്്കീയോര്്ഡിന്്്മ്ക

ളില്്വകനവറ്നതവ
ച്്ങ്്നനഓെിക്്്ം.കം
യോസിങ്കഴിഞ്്്
മാറിോലം്റഹ്മാന്്
അവിനെഇര്ന്്്വാ
േിച്്്നൊയണ്്േിരി
ക്്്ം.യശഖറിന്്്മര
ണയശഷംഒര്ദിവസം
റഹ്മാന്്്അമ്്വിളി
ച്്്പറഞ്്്:ഇോനള
ഒന്്്എവിനെനേങ്്ി
ലം്സ്്്്്ഡിയൊേില്്
നൊണ്്്യോേിപഠി
പ്്ിക്്ണം.

1981ല്്അര്്ജ്നന്്മാസ്്്്റ്നെ"അെിമച്്ങ്്
ല'എന്്ചിനത്ത്്ില്്ആദയ്മാേികീയബാരഡ്
വാേിപ്്ിച്്്.ത്െര്്ന്്്ള്്സിനിമകള്്ക്്്ം.പി
ന്്ീട്പലരം്റഹ്മാനനവിളിച്്്.അക്്ാലത്്്
ജിംഗിള്്സ്നചയ്്്ം.അങ്്നനേിരിനക്്ഒരി
ക്്ല്്റഹ്മാനനചയത്ജിംഗിള്്സ്മണിരത്
നംയകട്്്.അങ്്നനോണ്'യൊജ'േിയലക്്്
ക്്ണിക്്്ന്്ത.്അയതാനെറഹ്മാനനന്്യപ
ര്എങ്്്ംപരന്്്.
യേശ്ദാസിന്യവണ്്ിആദയ്മാേിപാട്്ിന്
ഈണംനല്്കിേതം്അത്റിയക്്ര്്ഡ്നച
യത്തം്അര്്ജ്നന്്മാസ്്്്റാേിര്ന്്്.യ്വജ
യോത്്വത്്ില്്വിജേിോേനൊച്്്യേശ്
ദാസിന്നാട്്്കാര്്സവ്ീകരണംനല്്കി.അ
ന്്്നോന്്ക്ന്്ംദായോദരന്്്പാട്്്യേശ്ദാ
സിന്യവണ്്ിഈണംനചയ്്ിക്്ാന്്നാട്്്കാര്്
തീര്മാനിച്്്.അത്അവര്്ഏല്്പ്്ിച്്ത്യേ
ശ്ദാസിന്്്അേല്്വാസിക്െിോേഅ
ര്്ജ്നനനആേിര്ന്്്.ഈപാട്്്റിയക്്ര്്ഡ്
നചയ്്്കയം്നചയത്.്യേശ്ദാസിന്്്സംഗീ
തവഴിയ്നെത്െക്്ത്്ിലം്അയദ്്ഹംവഴി
കാട്്ിയ്നെയൊളില്ണ്്ാേിര്ന്്്.

കാലംപചർത്്്വച്്സംഗീതസൗഹ്ദം
ശരത്ഉമേനല്്്ര

"ജേിക്്ാനായ്ജനിച്്വനഞാന...'ചട്്മ്്ിക്്ലയ്ാണിേിനലഈഗാനംഎം.നക.അരജ്ന
നഎന്്സംഗീതസംവിധാേകയോനൊപ്്ംയചര
ന്്്നിലക്്്ന്്്എന്്ത്മലോളചലച്്ിനത്ഗാനശാ
ഖേിനലകൗത്കരമാേവസത്്തോകം്.അവസ
രം യതെിആര്നെയം്പ്റനകയോേിട്്ില്്.ഇെിച്്്ക
േറാനനശ്മിച്്ില്്.പയക്്വകേിലകിട്്ിേ,ഈണ
മിട്്പാട്്്കനളല്്ാംഹിറ്്്കള്നെപട്്ികേില.സംഗീത
സംവിധാേകനനന്്നിലേിലഎം.നക.അരജ്ന
നനന്്നപ്തിഭനേഅെോളനപ്്ട്ത്്ലിന്ഇെംതിക
ോനതവര്ന്്്.പറയ്ന്്ത്മലോളത്്ിന്്്സവ്ന്്ം
ഗാനരചേിതാവം്ചലച്്ിനത്സംവിധാേകനം്കവി
യം്തിരക്്ഥാക്ത്്്മാേനശ്ീക്മാരനതമ്്ി.
അയദ്്ഹത്്ിന്്്വാക്്്കള:
ഹാരയോണിസ്്്്ിലനിന്്്സംഗീതസംവിധാേ
കനിയലക്്്ള്്ോനത്തികച്്്ംോദ്ച്്ികം.ഒര്പ
യക്്വദവംഎനന്്നിയൊഗിച്്താകാം,അരജന
നിനലനപ്തിഭനേനവളിച്്ത്്്നൊണ്്്വരാന.ഞ
ങ്്ള്നെക്ട്്്നകട്്്ഇത്വനരഏതാണ്്്300യലനറ
പാട്്്കളനചയത്്കാണം്.അതിലപയത്,്പതി
നയച്്ഗാനങ്്നൊഴിച്്ാലഏതാനണ്്ല്്ാപാട്്്ക
ളം്ഇന്്്ംമലോളിയ്നെമനസിലം്ച്ണ്്ിലം്
താളംപിെിക്്്ന്്്ണ്്്.
മന്ഷയ്നനന്്നിലേിലഅരജ്നന്്്സൗദ്്
രയ്ംഅയദ്്ഹത്്ിന്്്വിനേമാേിര്ന്്്.അവസര

ങ്്ളക്്ാേിഇെിച്്്നിലക്്ായോയോേികാല്പി
െിക്്ായോലാളിതയ്ംവകമ്തലാക്്ിേമാഷിന്
സാധിക്്ില്്ാേിര്ന്്്.ഒര്പയക്്വദ വംഎനന്്
ോേിരിക്്്ംഅരജ്നന്യവണ്്ിസംസാരിക്്ാ
നം്ഇെനപൊനം്നിയൊഗിച്്ത.്
യറഡിയൊേില്നെോണ്"കറ്ത്്പൗര്്ണമി'
േിനലമാനത്്ിന്്മ്റ്്ത്്്എന്്പാട്്്യകള്്ക്്്ന്്
ത.്ഞാന്്കര്തിേത്അത്യദവരാജന്്മാഷിയ്്്
താനണന്്ാണ.്അന്്നത്്കാലത്്്ഗാനശിലപ്ി
കനളക്്്റിച്്്ആകാശവാണിേില്്പറേില്്.ഗാേ
കന്്്യപര്മാനത്ംപറയം്.മനദ്ാസിലതിരിനച്്ത്്ി
േയപ്്ള്്ആര്്.നക.യശഖറിയോട്ആഗാനനത്്
ക്്്റിച്്്പറഞ്്്.അയപ്്ഴാണ്ആഗാനംനൊച്്ി
ക്്ാരനാേ,യദവരാജന്്മാസ്്്്റ്നെഹാര്്യോണി

സ്്്്ാേഎം. നക.അര്്ജ്നയ്്്താനണന്്്അറിയ്ന്്
ത.്എനിക്്്ആസംഗീതസംവിധാേകനോപ്്ംവ
ര്്ക്്്നചയ്്ാന്്യോഹംയോന്്ി.
ആദയ്ചിനത്ംകറ്ത്്പൗരണമിപരാജേമാേ
ത്നകാണ്്ാവാം,ആരം്പിന്്ീട്വിളിച്്ില്്.
അങ്്നനഇരിക്്്യപ്്ഴാണ്നക.പി.നൊട്്ാര
ക്്രനറസ്്്്്ഹൗസ്എന്്ചിനത്ംല്്ാന്്നചയത്്പാ
നട്്ഴ്താന്്എനന്്വിളിച്്ത.്സംഗീതനപ്ധാനമാേ
ചിനത്മാേതിനാല്്നല്്സംഗീതസംവിധാേകയന
യം്യവണം.ഞാന്്ആദയ്ംദക്്ിണാമ്ര്്ത്്ിയ്നെ
യപര്പറഞ്്്.നക.പി.നൊട്്ാരക്്രയക്്്്പിെിച്്ി
ല്്.മനറ്്ര്ഒര്മയ്്സിക്ഡേറകറ്്്നറകനണ്്ത്്ാ
ന്ള്്ച്മതലനൊട്്ാരക്്രഎനന്്ഏല്്പ്്ിച്്്.
അങ്്നനോണ്ഞാനം്യശഖറം്അര്്ജ്നന്്്
കാരയ്ംപറഞ്്ത.്ഒര്പെംമാനത്ംനചയത്അര്്ജ്
നനനഎങ്്നനസംഗീതംഏല്്പ്്ിക്്്ംഎന്്താ
േിനൊട്്ാരക്്ര.ഒട്വില്്എന്്ില്ള്്വിശവ്ാസ
ത്്ില്്അയദ്്ഹംസമ്്തിച്്്.മാഷിനനനചവന്്േി
ല്്എത്്ിച്്്.അങ്്നനോണ്എം.നക.അര്്ജ്ന
ന്്-നശ്ീക്മാരന്്തമ്്ിെീംപിറക്്്ന്്ത.്

"പൗര്്ണമിചനദ്്്ികനോട്്്വളിച്്്'എന്്പാട്്ാ
േിര്ന്്്ആദയ്ംനചയത്ത.്അത്കഴിഞ്്്പാൊ
ത്്വീണയം്പാടം്,മ്ത്്ിന്മ്ത്്ാേമണിമ്
ത്്്കിട്്ി,േമ്യനേമ്യനേദ്ക്ലരതിയദവനന
വിനെ...എല്്ാപാട്്്കളം്സ്പ്്ര്്ഹിറ്്ാേി.ഞാന്്വ
രിനേഴ്ത്യപ്്ള്്അര്്ജ്നന്്ആവരികള്്എ
നന്്നക്്ണ്്്പാെിക്്്ം.ആഈണംഅന്കരി

ക്്ാനതഅതില്്നിന്്്നൊണ്്ാണ്െയ്്ണ്്നച
യത്ിര്ന്്ത.്പലയപ്്ഴം്ഈണത്്ില്്എന്്്അ
ഭിനപ്ാേങ്്ള്്അയദ് ്ഹംമാനിച്്ിര്ന്്്.

2017 ലജേരാജിന്്്"ഭോനകം'എന്്ചിനത്
ത്്ില്നെസംസ്്ാനസരക്്ാരിന്്്ഏറ്്വം്മികച്്
സംഗീതസംവിധാേകന്ള്്പ്രസ്കാരംഅരജ്
നനമാസ്്്്നറയതെിനേത്്ി.വവകിവന്്അംഗീ
കാരം.ഈസിനിമയക്്്്പാനട്്ഴ്തിേ ത്നശ്ീക്മാര
നതമ്്ിനേന്്ത്കാലംകാത്്്വച്്ോദ്ച്്ികത
ോകാം.നാെകങ്്ളക്്്സംഗീതനോര്ക്്ിേതിന്
14തവണസംസ്്ാനപ്രസക്ാരംലഭിനച്്ങ്്ിലം്
സിനിമാഗാനങ്്ളക്്്കിട്്ിേിര്ന്്ില്്.അയതവര
ഷംതനന്്ചല ച്്ിനത്രംഗനത്്ഉന്്തപ്രസ്കാര
മാേനജ.സി.ഡാനിയേല്്അവാര്്ഡ്നശ്ീക്മാരന്്
തമ്്ിയതെിനേത്്ിനേന്്തം്കൗത്കം.
തമ്്ിസാറിന്്്പാട്്്കളിലഅരജ്നനമാഷ്
ഈണമിട്്വേിലഏറ്്വം്ഇഷ്്നപ്്ട്്പായട്്നതന്്
യൊദയ്ത്്ിന്നിറഞ്്ചിരിോേിര്ന്്്മറ്പെി.
""ഏതാണ്ആദയ്ംപറയേണ്്നതന്്ാണ്കണഫയ്്
ഷന.എല്്ാംനപ്ിേനപ്്ട്്ത്തനന്.്എന്്ാലം്മ്ത്്്
കില്ങ്്ിമണിമ്ത്്്കില്ങ്്ി,കസത്്രിമണ
ക്്്ന്്യല്്കായറ്,്ചനദ്്്ക്്ലമാനത്്്,ക്േിലിന്്്
മണിനാദംയകട്്്...നിരഅങ്്നനനീളം്.പയക്്വ
രികള്നെഅരഥമറിഞ്്്വാക്്ിന്്്ഉള്്റിഞ്്്
അക്്രതാളംവിൊനതയ്ള്്സംഗീതം.അത്അര
ജ്നനമാഷിന്നിരബന്്മാേിര്ന്്്...''-നശ്ീക്മാ
രനതമ്്ിയ്നെസാക്്്യം.

അനശവ്രസംഗീതം:മ്ഖയ്മനത്്്ി

മ ് ലക  ഷ്

നന്്കള്്നകാണ്്്ജവ്ലിച്്്നില്്ക്്്ന്്ഒര്തലമ്റ
യ്നെഅവസാനകണ്്ികളി
നലാരാനളോണ്നമ്നക്്ല്്ാം
നഷ്്മാേിരിക്്്ന്്ത.്അര്്ജ്
നന്്മാമനം്യജായയ്മാനം്ത
മ്്ില്ള്്ആ  ത്്ബന്്ത്്ിന്
ഏതാണ്്്എന്്്ഓര്്മയോളം
പഴക്്മ്ണ്്്.നിറഞ്്വാത്്
ലയ്യത്ാ്നെ"യജായയ്മായന"നേ

ന്്്നീട്്ിവിളിച്്ിര്ന്്അയദ്്ഹംഎനിക്്്അര്്ജ്ന്്മാമ
നാേിര്ന്്്.
പാട്്്കള്്ക്്്സംഗീതംചിട്്നപ്്ട്ത്്്ന്്തം്നെ്േല്്
യനാക്്്ന്്ത്നമല്്ാംകാളിദാസകലായകനദ്്്ംസ്്ിതി
നചയ്്്ന്്ഞങ്്ള്നെവീട്്ില്്തനന്്ോേിര്ന്്്.

ക്ട്്ിക്്ാലത്്്ഞാനം്പാട്്്യകള്്ക്്ാന്്അയദ്്ഹ
ത്്ിനനാപ്്ംയപാേിരിക്്ാറ്ണ്്്.അയദ്്ഹത്്ിന്്്വള
ര്്ച്്കണ്്ാണ്ഞാനം്വളര്്ന്്ത.്മാഷിന്്്സിനിമേി
യലക്്്ള്്കാല്്നവയപ്്കാളിദാസകലായകനദ്്്ത്്ില്്
നിന്്ാേിര്ന്്്നവന്്്പറോം.പാട്്്നറയക്ാ്ര്്ഡ്
നചയത്്യല്്നചയ്്്ന്്തിനനക്റിനച്ാ്ന്്്ംആര്്ക്്്ം
ഐഡിേഇല്്ാതിര്ന്്1960കാലനത്്കഥോണ.്
അനന്ാ്നക്്നാെകത്്ിന്്്ക്നെഓര്്ക്്സന്െ്യം്
യപാോണ്ഗാനരംഗങ്്ള്്അവതരിപ്്ിക്്്ന്്ത.്ഓ
ര്്ക്്സന്െ്േില്്ആദയ്ംഹാര്്യമാണിസ്്്്ാേിവന്്അയദ്്
ഹംപിന്്ീട്പ്രണച്മത  ലഏനറ്്ട്ക്്്കോേിര്
ന്്്.
സംഗീതം,ജന്്സിദ്്വം്മ്ജ്്ന്്സ്ക്തവ്മാനണ
നന്ാ്നക്്നമ്്ള്്യകട്്ിട്്്ള്്ത്പലയപ്ാ്ഴം്വിശവ്സി
ച്്്യപാക്ന്്ത്അയദ്്ഹത്്ിന്്്ഈണങ്്ള്്യക
ള്്ക്്്യമ്ാ്ഴാണ.്ആരാധ നയോനെമാനത്യമഅയദ്്ഹ
നത്്യനാക്്ിേിട്്്ള്്്.കലേില്നെതിരിച്്്തര്ന്്

താകനട്്വാത്്ലയ്വം്സയ്നഹവം്നിറഞ്്അന്നഗ്
ഹവം്.എ.ആര്്.റഹ്്ാന്്തന്്്ജീവിതനത്്ക്റിച്്്
എവിനെപറഞ്്ാലം്അവിനെനേല്്ാംഅര്്ജ്നന്്മാ
ഷിനനപരാമര്്ശിക്്്ന്്ത്നശ്ദ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.അനതല്്ാം
അയദ്്ഹത്്ിന്്്സവ്ഭാവത്്ിന്്്നമച്്മാോണ്ഞാ
ന്്കാണ്ന്്ത.്ശി ഷയ്ന്നല്്കിേആസയ്നഹത്്ി
ന്്്നപ്തിഫലനനമന്്്ംപറോം.
ഇയന്്വനരഅയദ്്ഹംമ്ഖംകറ്ത്്്ആയരാനെങ്്ി
ലം്സംസാരിക്്്ന്്യതാ,ശബ്്ത്്ില്്സംസാരിക്്്ന്്
യതായകട്്ിട്്ില്്.ഗാേകര്്ക്്്എല്്ാംവളനരസാവകാശം
പറഞ്്്മനസിലാക്്ിനക്ാ്ട്ക്്്ന്്,വളനരപതിഞ്്
ശബ്്ത്്ില്്മാനത്ംസംസാരിക്്്ന്്ഒര്മന്ഷയ്നന
അങ്്നനവിനെയം്കാണാനാവില്്.അയദ്്ഹത്്ിന്്്
സംഗീതവം്നന്്യോനെയ്ള്്നപര്മാറ്്വ്നമല്്ാം
നകാണ്്്തനന്്ഞങ്്ള്്നക്്ല്്ാവര്്ക്്്ംനപ്ിേനപ്്ട്്ക്
ടം്ബസ്ഹ്ത്്ാേിമാറിേതം്നപനട്്ന്്ാേിര്ന്്്.ഇ
വിനെനിന്്്തനന്്യദവരാജന്്മാഷിന്്്നിരവധിഗാ

നങ്്ള്്ക്്്അയദ് ് ഹംഹാര്്യമാണിേംവാേിച്്്.
ഒട്വില്്യദവരാജന്്മാഷിന്തിരയക്്റിേയപ്ാ്ള
"ഇനിനീയവണംഇവര്്ക്്്ഗാനങ്്നളാര്ക്്ാനന'ന്്്
പറഞ്്്അര്്ജ്നന്്മാഷിനനഎന്്്അച്്ന്്ഒ.മാധ
വന്്്സാന്്ിധയ്ത്്ിലഏല്്പ്്ിച്്ാണ്യദവരാജന്്മാ
ഷ്സിനിമേില്്സജീവമാക്ന്്ത.്അര്്ജ്നന്്മാഷി
ന്്്സംഗീതനത്്ക്്്റിച്്്മാഷിന്അനത്യക്്്്ഉറപ്്്
ണ്്ാേിര്ന്്്.യദവരാജന്്മാഷ്അങ്്നനഒ രാനളക്
റിച്്്പറഞ്്ിട്്്നണ്്ങ്്ില്്100ശതമാനവം്വിശവ്സി
ക്്ാനമന്്തിനാല്്അച്്നം്ആവലിേച്മതലമാഷി
നനഏല്്പിക്്്കോേിര്ന്്്.
യദവരാജന്്മാഷിന്്്ആസര്്ട്്ിഫിക്്റ്്ിന്്്വില
പിന്്ീട്ള്്ഓയരാഗാനത്്ിലം്അയദ്്ഹംനതളിേിച്്്.
ഗാനങ്്നളാനക്്ഹിറ്്ാേിതിളങ്്ിനിന്്ിര്ന്്സമേ
ത്്്മാഷിനനസിനിമ േിയലക്്്നിര്്ബന്്ിച്്്അേച്്
തം്അച്്നാേിര്ന്്്.സിനിമേിനലത്്ിേയശഷംനാ
െകംപ്ര്്ണമാേിവിട്്്യപാകാന്ള്്മെിോേിര്ന്്

മാഷിനന,നിനക്്്ഭാവിജീവിതത്്ിന്സിനിമോണ്
നല്്നതന്്്ംയദവരാജന്്്വഴിേിയലക്്്യപാകാന്്സ
മേമാനേന്്്ംഉപയദശിച്്്സൗഹ്ദമാോണ്അച്്ന്്
ോനത്ോക്്ിേത.്പിന്്ീെിയങ്ാ്ട്്്ംകാളിദാസകലാ
യകനദ്്്ത്്ി ന്്്ഒര്പാട്നാെകങ്്ള്്ക്്്അയദ്്ഹംസം
ഗീതംനചയത്തം്ചരിനത്ം.
ഞങ്്ള്നെഅട്ത്്നാെകത്്ിന്്്സംഗീതവം്
അയദ്്ഹത്്ിനാേിമാറ്്ിവച്്ിര്ന്്താണ.്നകാവിഡ്ഭീ
ഷണിേില്്ാേിര്നന്്ങ്്ില്്അതിയപ്ാ്ള്്റിയഹഴസ്ല്്
ത്െയങ്്ണ്്സമേമാണ.്നകാല്്ത്്ിന്്്ഏത്ഭാഗം
വഴിയപാോലം്ഞങ്്ള്നെവീട്്ില്്കേറാനത,ഭക്്
ണംകഴിക്്ാനതയപാകാറില്്ാേിര്ന്്്.ആതലമ്റ
യ്നെ,നന്്യ്നെകണ്്ികളിനലാരാള്്യപാേി.ഇനിഒ  
രിക്്ലം്അത്യപാനലാരാള്ണ്്ാവില്്.ആസയ്നഹ
വാത്്ലയ്ങ്്ള്്അന്ഭവിച്്്വളരാന്്കഴിഞ്്ത്എ
ന്്്ഏറ്്വം്വലിേഭാഗയ്മാേികാണ്ന്്്.

(തോറാക്്ിേത:്പി.ബി.ബിച്്്)

എം.നക.അർജുനൻമാസുുുുറുനടഎൺപതുുിനാലാംജനുുദിനമായമാർചു്ുഒനുുിനുകാളിദാസകലാതകഗനുുുതുുി
നുതവണുുികാലടിസംസക്ുതസർവകലാശാലാമുൻവിസിയംുപിഎസ്സിമുൻനചയർമാനുമായതോ.നക.
എസ.്രാധാകുഷണ്ൻഅതദുുഹനതുുനൊനുുാടയണിയിചു്ുആദരിചുുതപുുൾ.സിഐസിസിജയചഗനുുുൻ,എറ
ണാകുളംകരതോഗംനസഗകുടുുറിരാമചഗനുുുൻ(തവണ)ു,സി.ജി.രാജതോപാൽ(മുതുുു)എനുുിവർസമീപം.

നന്്യ്ടെസംഗീതധാര

തത്്മ്്പെണ്്ാള്പെനെ്ണയംകാണാപതയാനത്
സ്രജ്സജി
നൊച്്ി:ഒര്ഞാേറാഴച്സംഗീതക്
ലപതിഅരജ്നനമാഷിന്്്വീട്്ിയല
ക്്്യോക്യപ്്ളസംവിധാേകന
ക്മാരനദ്്യ്യെയം്ഗാനരചേിതാ
വ്രാജീവ്ആല്ങ്്ലിയ്്്യം്മനസി
ലആശങ്്കളതളംനകട്്ികിെപ്്്ണ്്ാ
േിര്ന്്്.ത ന്്്വരികളമാഷിന്
വകമാറിമെങ്്്യപ്്ഴം്രാജീവിന്്്
മനസിനലആശങ്്യക്്്്വിരമമാേില്്.
പിയറ്്ഞാേറാഴച്യക്്്്മ്നപ്തനന്്
മാഷിന്്്യോനണത്്ി:"ഞാേറാഴച്
വീട്്ിയലക്്്വര,്െയ്്ണനറഡിോക്്ി
വച്്ിട്്്ണ്്്'.
ഇര്വരം്ക്െിവീട്്ിനലത്്്യപ്്ള
ഒര്ഹാരയോണിേവം്യമശപ്്്റത്്്
വച്്്മാഷ്കാത്്ിരിക്്്ന്്്ണ്്ാേിര്
ന്്്.മനസിലകര്തിേആശങ്്കള്
നെയം്മിഥയ്ാധാരണയ്യെയം്മഞ്്്
പാളികളഉര്കിനൊലിക്്്കോേി
ര്ന്്്. സാധാരണനിലേിലഒര്പാ
ട്്ിന്െയ്്ണനറഡിോക്്ാനസംഗീത
സംവിധാേകനനഏലപ്്ിച്്ാലഒനര
ണ്്നമങ്്ിലം്നചയത്്കിട്്്ന്്തിന്ത
നന്്നപ്ോസമാണ.്എന്്ാലമാഷാക
നട്്നലകിേരണ്്്പാട്്്കളക്്്ം
ഈരണ്്്െയ്്ണ്കള വീതംനലകി.മാ
നത്മല്്,അത്കലാഭവനസാബ്വിനന
നൊണ്്്പാെിച്്്നൊയക്്രഡ്നച
യത്്നവച്്ിരിക്്്ന്്്."എനിക്്്ഈ
െയ്്ണ്കളഇഷ്്നപ്്ട്്്,പയക്്നിങ്്
ളക്്ത്ഇഷ്്നപ്്െണനമന്്ില്്,ഇഷ്്നപ്്

ട്്ിനല്്ങ്്ിലയവനറ െയ്്ണനറഡിോ
ക്്ാം.'
ആഎളിമയക്്്്മ്നപിനക്മാര
നദ്്യം്രാജീവ്ആല്ങ്്ലം്ശിരസ്
നമിച്്്.മാഷിയോട്തനന്്നല്്െയ്്ണ
നിരയദശിക്്ാനആവശയ്നപ്്ട്്്.അന്്്
ആരം്തനന്്അറിഞ്്ിര്ന്്ില്്,മാ
ഷ്ഈണംനലക്ന്്അവസാനഗാ
നമാക്നമന്്്.
അരജ്നനമാസ്്്്രഅവസാനമാ
േിസംഗീതംനലകിേത്ക്മാരനദ്്
രചനയം്സംവിധാനവം്നിരവഹിച്്
നവള്്ാരംക്ന്്ിനലനവള്്ിമീന്കള
എന്്ചിനത്ത്്ിനലഈപാട്്്കളക്്ാ
ണ.്രാജീവ്ആല്ങ്്ലരചിച്്മ്ത്്ാ

രംക്ന്്നത്്തത്്മ്്നപണ്്ാനള,
എന്്ാനണയന്്കണ്്ിലനാണംഎ
ന്്നപ്ണേഗാനത്്ിനാണ്്അവസാ
നമാേിഹാരയോണിേത്്ിലഈണ
മിട്്ത്.
ചിനത്ീകരണംപ്രത്്ീകരിച്്ചി
നത്ംഈമാസംതീേറ്്റ്കളിലഎ
ത്്ാനിരിനക്്ോേിര്ന്്്യോ
ക്്്ഡൗണനപ്ഖയ്ാപിച്്ത.്ഗാനങ്്ള്
നെചിനത്ീകരണംകാണണനമന്്ാവ
ശയ്നപ്്ട്്്ക്മാരനദ്്നേഏതാനം്
ആഴച്കളക്്്മ്നപ്മാ ഷ്വിളിച്്ിര്
ന്്്.ഗാനചിനത്ീകരണത്്ിന്്്എഡി
റ്്ിങ്ചിനത്ാഞജ്ലിസ്്്്്ഡിയൊേില
നെക്്്ന്്്ണ്്ാേിര്ന്്്.യോക്്്ഡൗ

ണിയലക്്്കാരയ്ങ്്ളനീങ്്ിേയോനെ
എഡിറ്്ിങ്പാതിവഴിേിലമ്െങ്്ി.
അങ്്നനമാഷ്ഏനറആനഗ് ഹിച്്ആ
ഗാനങ്്ള്നെദ്ശയ്ഭംഗികാണാനക
ഴിോനതവിെപറയ്കോേിര്ന്്്.
ഞാൻഎഴുതിയഗാനതുുിനുമാ
സുുുുർഈണമിടുുആധനയുമുഹുർ
തുുംമറകുുുവാനാവിലുു.തലമുറക
ൾകടനനുുതുുിയആസംഗീതഇ
തിഹാസതതുുനൊപുുംകാൽനു
റുുാണു്ുമുനപുുതനനുുനാടകതുുിൽ
ഗാനങുുൾഒരുകുുുവാൻസാധിചുുി
ടുുുനണുുങുുിലംുആദയുമായംുഅവ
സാനമായംുഒരുസിനിമയകുു്ുതവ
ണുുിഒതുുുകുടാൻസാധിചുുതുനി
തോഗമായംുഅനുഗഗുഹമായംുക
രുതുനുുു.
രാജീവുആലുങുുൽ
,,
എനുുുരചനയിലംുസംവിധാന
തുുിലംുപുറതുുിറങുുാനിരികുുു
നുുനവളുുാരംകുനുുിനലനവളുുിമീ
നുകൾകു്ുസംഗീതംപകരാൻഅ
ർജുനൻമാസുുുുർഎനുുസംഗീതഗപു
ഭാമയനായകലാകാരനനതനനുു
ലഭിചുുതിൽഏനറസതതുുഷംതോ
നുുിയിടുുുണു്ു.ചിഗതുീകരണതവളയി
ലംുമറുുുംഎനികു്ുഏനറആതുുവി
ശവുാസംനൽകുനുുതായിരുനുുുമാ
സുുുുറുനടതോൺതോളുകൾ.
കുമാർനനുു,സംവിധായകൻ

അർജുനൻമാഷംുരാജീവുആലുങുുലംു

ലോകാഃ സമസത്ാഃ സഖ്ിലോ ഭവന്്്
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2020 ഏപര്ിൽ 7നൊവ്്

ചിന്്കളില്്രാഗചനദ്്്ികചാലിച്്മദ്്സമ്ിതത്്ിന്്്പാട്്്കാരന്്മാളിയേക്്ല്്നകാച്്്ക്ഞ്്്അര്്ജ്നന്്എന്്എം.നക.അര്്ജ്നന്്മാഷ്ഓ
ര്്മാേി.ആറരപ്്തിറ്്ാണ്്്ദീര്്ഘിച്്സംഗീതോനത്േില്്എനത്നേനത്മയനാജ്്
ഗാനങ്്ള്്ഈ അനശവ്ര രാഗപണ്്ിതന്്്നാവിന്്ത്മ്്ില്നെഒഴ്കിനേ
ത്്ി.നക്്നത്കിന്്രന്്ാര്്വിര്ന്്്വന്്നവള്്ിത്്ിരകളില്്സംഗീതത്്ിന്്്
മ്ത്്്ംമണിയം്കില്ക്്ിനേത്്ിേരണ്്ാേിരത്്ിലധി കംഗാനങ്്ളില്നെ
അമരതവ്ംയനെിേഅര്്ജ്നന്്മാഷ്ജീവിതത്്ിന്്്നവള്്ിത്്ിരേില്്നിന്്്
മായ്യമ്ാ്ള്്ശ്നയ്മാക്ന്്ത്ലയക്ാ്പലക്്ംസംഗീതനപ്ിേനരനതാട്്്വിളിച്്
പാട്്ിന്്്പൗര്്ണമിച്്നദ്്്ികോണ.്കലയ്നെദന്്യഗാപ്രങ്്ള്്വയരണയ്വര്്ഗ
ത്്ിന്്്അന്്ഃപ്രങ്്ളാേിമാറിേകാലഘട്്ത്്ിനലല്്ാംസംഗീതംയതെിേല
ഞ്്അര്്ജ്നന്്,എത്്ിനപ്്ട്്ത്പാട്്ിന്്്പഞ്്മങ്്ളിലാേിര്ന്്ില്്,പട്്ിണി
യ്നെപത്്വയ്്ഹ ത്്ിലാേിര്ന്്്.അത്തകര്്ത്്്പ്റത്്്കെക്്ാന്്നപട്്
നപൊപ്്ാട്കള്നെഈട്വയപ്്കളാേിമലോളനാെകയവദികളില്്അയദ്്ഹ
ത്്ിയ്്്താേിആേിരത്്ലിധികംഗാനങ്്ള്ണ്്്.
മലോളചലച്്ിനത്ഗാനയമഖലവേലാര്്-യദവരാജന്്ക്ട്്്നകട്്്അെക്്ിവാ
ണകാലത്്ാേിര്ന്്്അര്്ജ്നന്്മാഷിന്്്യം്നചറ്പ്്ംഎന്്ത്വലിനോര്
വഴിമ്െക്്മാേിര്ന്്്.ഗാനരചേിതാക്്ള്നെഗണത്്ില്്വലോ റിന്പിന്്ി
ല്്നശ്ീക്മാരന്്തമ്്ിയം്ഒഎന്്വിക്റ്പ്്്ംപി.ഭാസക്രന്നമാനക്്വളര്്ന്്്
ത്െങ്്ിേകാലം.പയക്,്അവര്നെയം്നപ്ിേസംഗീതസംവിധാേകന്്യദവ
രാജന്്മാഷ്തനന്്ോേിര്ന്്്.ദക്്ിണാമ്ര്്ത്്ിസവ്ാമിയം്എം.എസ.്ബാ
ബ്രാജ്നമാനക്്നനടം്ത്ണ്കളാേിനിലനകാണ്്യപ്ാ്ഴം്അര്്ജ്നന്്അര
ങ്്ിന്പ്റത്്്നിന്്്,ക്്മയോനെ.യദവരാജന്്മാഷ്നെസഹാേിേിഒര്വയ്ാ
ഴക്്ട്്ക്്ാലംനപ്വര്്ത്്ിനച്്ങ്്ിലം്സവ്തനന്്്സംഗീതസംവിധാനത്്ിയലക്്്ക
െക്്ാന്്കഴിഞ്്ില്്.അതിന്ള്്അന്വാദംകിട്്ിേില്്എന്്്പറയ്ന്്താവം്
ശരി.പയക്,്നെന്്്യപാക്ന്്വഴിത്്ാരേിനലപ്ല്്നക്ാ്െിക്്്യപാലം്യനാ
വര്നതന്്്ധയ്ാനിക്്്ന്്അര്്ജ്നന്അത്നതല്്്ംവിഷമമ്ണ്്ാക്്ിേില്്.
അന്സരിക്്്കഎന്്താേിര്ന്്്അര്്ജ്നന്്വളനരനചറ്പ്്ംമ്തല്്പ
ഠിച്്്വച്്പാഠം.അനാഥതവ്ത്്ിന്്്ബാലയ്ംയപറിേഒരാള്്ക്്്ആജ്്ാശക്്ി
ഉണ്്ാവ്കഎള്പ്്മല്്യല്ാ്.നകാച്്ിപള്്്ര്ത്്ിമാളിയേക്്ല്്നകാച്്്ക്ഞ്്ി
ന്്്യം്പാര്്വതിയ്നെയം്പതിമ്ന്്്മക്്ളില്്ഇളേവനാേിര്ന്്്അര്്ജ്
നന്്.ആറ്മാസംനപ്ാേമ്ള്്യപ്ാ്ള്്അച്്ന്്മരിച്്്.വീട്്ിനലപട്്ിണിയം്ദാരി
നദ്യ്വം്മ്ലംമ്ത്്പത്്്സയഹാദരങ്്നളയം്അ ര്്ജ്നന്നഷ്്നപ്്ട്്്.അവ
നരയപ്ാ്നലപട്്ിണിഅര്്ജ്നന്്്യം്ജീവന്്അപഹരിയച്്ക്്്നമന്്ആശങ്്േി
ല്്ഒര്അേല്്വാസിോണ്അവനനപഴനിേിനലജീവകാര്ണയ്ആനശ്മത്്ി
യലക്്്പറഞ്്്വിട്്ത.്സംഗീതയമാ,സക്്ള്്വിദയ്ാഭയ്ാസയമാഒന്്്ംയമാഹിച്്ാ
േിര്ന്്ില്്അവിയെക്്്ള്്പലാേനം.എന്്ാല്്,ആനശ്മത്്ില്്വവക്യന്്ര
ങ്്ളിനലഭജനപ്്ാട്്്കളില്്അര്്ജ്നന്്ക്െിഎത്്ിേയതാനെആനശ്മാധിപതി
നാരാേണസവ്ാമിക്്്അവനില്്മതിപ്്്യതാന്്ി.അയദ്്ഹത്്ിന്്്പരിചേക്്ാ
രനാേഒര്ഭാഗവതരാേിര്ന്്അയ്്ാക്മാരപിള്്യ്നെഅട്ത്്്വിട്്്സംഗീ
തംപഠിപ്്ിച്്്.അതാണ്അര്്ജ്നനിനലസംഗീതവാസനനേനപാെിതട്്ിനേട്
ത്്ത.്""നീസംഗീതംനകാണ്്്ജീവിക്്്ം''എന്്്ഗ്ര്വിന്്്അന്നഗ്ഹംവാ
ങ്്ിോണ്സവിധംവിട്്ത.്
നാരാേണഗ്ര്വിന്്്വിയോഗയത്ാ്നെഅനയ്ാധീനമാേആനശ്മത്്ില്്
നിന്്്അര്്ജ്നന്്നാട്്ിയലക്്്മെങ്്ി.മെങ്്ിനേത്്ിേയപ്ാ്ഴം്പട്്ിണിക്്്ക്
റവ്ണ്്ാേില്്.അമ്്പാര്്വതിക്്്പാല്്വിറ്്്കിട്്്ന്്സമ്്ാദയ്ത്്ിന്്്ചില്്റ
പങ്്്പറ്്ിഅര്്ജ്നനം്അവിനെത്്നന്്ച്റ്്ിക്്്െി.ആേിെയക്്്്ഒര്നാെന്്
നാെകസമിതിനെത്്ിേ"പള്്ിക്്്റ്്ം'എന്്നാെകത്്ിന്്്സംഗീതസംവിധാ
േകനാേിനിശ്്േിച്്ിര്ന്്ആനളമാറ്്ിപ കരക്്ാരനാേിഅര്്ജ്നനനനിയോ
ഗിച്്പള്്ിക്്മ്്ിറ്്ിയ്നെതീര്മാനമാണ്മലോളസംഗീതയലാകത്്ിന്അര്്ജ്
നന്്മാഷ്എന്്അനശവ്രസംഗീതജ്്നനസമ്്ാനിച്്ത.്ത്െര്്ന്്ിയങ്ാ്ട്്്അ
റ്പത്വര്്ഷങ്്ളാേിമ്ന്്്റിലധികംനാെകങ്്ളില്്പാട്്ീണംനല്്കി.പതി
നാറ്തവണനാെകസംഗീതസംവിധാേകന്ള്്സംസ്്ാനസര്്ക്്ാരിന്്്
പ്രസക്ാരംലഭിച്്്.
ചലച്്ിനത്ഗാനരംഗത്്്ഒരിക്്ല്്നശ്ീക്മാരന്്തമ്്ിയദവരാജന്്മാഷ്മാേി
നതറ്്ി.ഈപിണക്്ംഅവസാനിച്്ത്എം.നക.അര്്ജ്നിലാണ.്തന്്്ഗാന
ത്്ിന്സംഗീതംനല്്കണനമന്്നശ്ീക്മാരന്്തമ്്ിയ്നെകലപ്നയക്്്്ആദയ്ം
എതിര്നിനന്്ങ്്ിലം്പിന്്ീട്വഴങ്്ി.വേലാര്്-യദവരാജന്്ക്ട്്്നകട്്്യപാ
നലയോഅതിലം്ഊഷമ്ളമാേയതാആേനശ്ീക്മാരന്്തമ്്ി-എം.നക.അ
ര്്ജ്നന്്ക്ട്്്നകട്്്പിറക്്്ന്്ത്അങ്്നനോണ.്ഇര്ന്റിലപ്്്രംചലച്്ിനത്
ങ്്ളില്്അവര്്ഒന്്ിച്്്ക്െി.മ്ന്്്റിയലനറഅനശവ്രഗാനങ്്ള്്ഈക്ട്്ിനക
ട്്ില്്പിറന്്്.ഇനത്േധികംമയനാഹരഗാനങ്്ള്്ക്്്ഈണംനല്്കിേിട്്്ംചല
ച്്ിനത്യലാകംഅര്്ജ്നന്്മാനഷഅംഗീകരി ച്്ിനല്്ന്്്മാനത്മല്്,മനഃപ്ര്്വംഅ
വഗണിക്്്കതനന്്നചയത്.്ആറരപ്്തിറ്്ാണ്്്നീണ്്അര്്ജ്നസംഗീതത്്ി
ന്സംസ്്ാനചലച്്ിനത്പ്രസക്ാരംആദയ്മാേിലഭിച്്ത്2018ല്്പ്റത്്ിറങ്്ി
േജേരാജ-്രണ്്ജിപണിക്്ര്്ചലച്്ിനത്മാേഭോനകത്്ില്നെോണ.്
മലോളത്്ിന്്്ഒയരനോര്ഗാനഗന്്ര്്വന്്നക.നജ.യേശ്ദാസന്്്ഗാനം
ആദയ്മാേിനറയക്ാ്ഡ്നചയ്്ിച്്തം്ഇന്്്യയ്നെഒയരനോര്ഓസക്ര്്സംഗീത
സംവിധാേകയജതാവ്എ.ആര്്.റഹ്്ാന്ചലച്്ിനത്രംഗയത്്ക്്്ആദയ്മാേിഅ
വസരംനല്്കിേതം്അര്്ജ്നന്്മാഷാണ.്പാട്്ിന്്്പ്മ്റ്്ത്്്കസത്്രിമ
ണംയപറിപ്ത്്്ലഞ്്്നിന്്ഈക്ലപതിക്്്അര്്ഹിക്്്ന്്അംഗീകാരം
നല്്കാന്്രാജയ്വം്പിശ്ക്്്കാട്്ിനേന്്്പറോനതവയ്്.നവള്്ിത്്ിരേില്്
എനത്യോയപര്്വഴിേില്നെയം്വഴിവിട്്്നമാനക്്പത്്യം്പത്്കമലം്മറ്്്ം
യനെിേയപ്ാ്നഴാനക്,്നിശബ്്ംയനാക്്ിനിന്്്അര്്ജ്നന്്.ആയരാടം്പരാതി
േില്്ാനത,ആനരയം്പഴിക്്ാനത.അറ്പത്്ഞ്്ാണ്്്കളാേിമലോളിനേപാ
ട്്ിന്്്പാലാഴിേില്്ആറാെിച്്ിര്ത്്ിേഅര്്ജ്നന്്ഉയപക്്ിച്്്യപാക്ന്്ത്
സമാനതകളില്്ാത്്സിംഹാസനമാണ.്ഈസംഗീതമ്ര്്ത്്ിയ്നെസിവിധ
ത്്ില്്ഞങ്്ള്്ഹ്ദോര്്നദ്മാേനപ്ാര്്ഥനാമലര്കള്്അര്്പ്്ിക്്്ന്്്;സാഭിമാ
നം,സവിനേം!

മാഞ്്്പോയരാഗചനദ്്്ിക
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ശവലായ്ധന
മ്ന്്ിയ്ർ: കചളാേി വ
ലിയപറമ്്്െകച്്െത്്്മ്
കറ്്ളി കവലായ്ധൻ
(88)അന്്േിച്്്.ഭാേയ്:പ
ത്്ാവെി. മക്്ൾ: സവ്
പന്,ബഷലജ,അച്്്െ
ൻ,നിഷ.മര്മക്്ൾ:ശ
ശിധേൻ (ഒലിപപ്ംകെ
വ)്,സ്ദ്്േൻ(പള്്ിക്്
ൽബസാർ)പപ്കാശൻ
(പ്ത്ക്ക്ട)്, ലിജി (
ച്ങ്്ം).

സ്ദ്്ർരാജ്
ചാഴ്ർ: ത്പപ്യാർ സീ
തകവീസ്എൻജിനീയറി
ങ് സ്്ാപന ഉെമ ക്
ഞ്്ാല്ക്്ൽചാഴ്ർവീ
ട്്ിൽ സ്ദ്്ർോജ് (53)
അന്്േിച്്്.സംസക്ാേം
ഇന്്്  ോവിതലഎട്്ിന്
വീട്്്വളപ്്ിൽ.അമ്്:ന
ദ്്ിനി.ഭാേയ്:മിനി.മക്്
ൾ:സിജി,അഷ്്പയ്ാജ.്
മര്മകൻ:വിേീഷ.്

ലതിക
തപേിക്ങ്ട്്്കേ: ക്റ്്ി
ക്്ാട്്് പകേെനായ വാ
സ്കദവൻമകൾലെിക
(51) അന്്േിച്്്. സം
സക്ാേം നെത്്ി. സ
കോദേങ്്ൾ:ഭാേെി,പ
കേെനായ ചപദ്്്ൻ,സ്
കേഷ.്

ശിവരാമന
മാള:മാളപഗ്ാമപഞ്്ായ
ത്്്മ്ൻപപ്സിഡ്്്്ഇ
ദ്്ിേ ശിവോമത്്് ഭർ
ത്്ാവം് കോൺപഗ്സ്
കനൊവ്മായ വെമ മ്
ത്ക്റ്്ിപറമ്്ിൽ ശിവ
ോമൻ(70)അന്്േിച്്്.
സംസക്്്ാേം നെത്്ി.
സക്്ട്്ർ അപകെതത്്
ത്െർന്്്ചികിത്്യിലാ
യിര്ന്്്.മക്്ൾസമ്ിെ
(അധയ്ാപിക ഡിവിഎ
ൽപിഎസ് വെമ), സി
ന്്്(അധയ്ാപികശിവ
ഗിേിസക്്ൾആല്വ).
മര്മക്്ൾ: സ്കേപദ്്്ൻ
പി.പനങ്്ാട് (റബർ
കോർഡ്കോട്്യം),ോ
ജനാോയണൻ(ഡിജി
എം തഫഡറൽ ബാങ്്്
ബാംഗ്്്ർ).

ഇഷാന
പാവങ്്ാട:് ക്റ്്്ളിപ്്റ
മ്്ത്്്സ്ബീഷിത്്് മ
കൻഇഷാൻ(ഏഴ)്അ
ന്്േിച്്്.അമ്്:ശയ്ാമ.

എന.പക.സലിം
പറവ്ർ:വാണിയക്്ാട്
തനല്്ിപ്്ിള്്ിയിൽപകേ
െനായക്മാേൻമകൻ
എൻ.തക. സലീം (64)
അന്്േിച്്്.പറവ്ർനഗ
േസഭ വാർഡ് 13 കോ
ൺപഗ്സ്കൗൺസിലറാ
യിര്ന്്്.2005-10കാല
യളവിൽനന്്ിക്്്ളങ്്
േയിൽനിന്്്മാണ്കൗ
ൺസിലറായി തെേ
ത്ഞ്ട്ത്്ത.് കോൺ
പഗ്സ് പറവ്ർ ക്ല്ക്്്
തസപക്ട്്റിയാണ.് ഭാേയ്:
സ്നഭ.മക്്ൾ:സനിൽ
ക്മാർ,സജിത്്്ക്മാ
ർ. മര്മകൾ: അമ്്ിളി
സനിൽക്മാർ. തചറ്മ
കൻ. അശവ്ിൻ. സം
സക്്്ാേംകോന്്ിയക്്ാ
വ് ശമ്ശാനത്്ിൽ നെ
ത്്ി.

അബ്്്ലഖലാം
തപര്മാത്റ:മാെൻവിള
കഷ്്പെ്ത്്ിന് സമീപം
കളിയിൽവീട്്ിൽഅബ്്്
ൽഖലാം (91)അന്്േി
ച്്്.ഭാേയ്:ഖലീല.മക്്ൾ:
നിസ,പകേെനായനൗ
ഷാദ,്നിഷാദ,്നിസാർ,
നജീമ,നിസാം.മര്മക്്
ൾ:നാദിർഷ,നജീമ,ഷീ
ബ, സലീജ, ബാദ്ഷാ,
തഷറീന. കബറെക്്ം
തപര്മാത്റ വലിയപ
ള്്ിഖബർസ്്ാനിൽന
െന്്്.

സശോജിനി
വെക്്ാകഞ്്േി: പാപെ്ാ
മംഗലംതെകക്്െിൽഗ
ണപെി ആശാേിയ്തെ
ഭാേയ് സകോജിനി (83)
അന്്േിച്്്. സംസക്്്ാ
േംനെത്്ി.മക്്ൾ:കൊ
ഹനൻ, വത്്ല, നാോ
യണൻ,ബാബ,് പശ്ീജ,
പകേെനായ ോമചപദ്്്
ൻ.  മര്മക്്ൾ: വാസ
ന്്ി, സ്ജാെ, സ്പബ്മ
ണയ്ൻ,റീന,മകഹശവ്േി,
സ്കേഷ.്

അബ്്്ല
മാള:അട്്മിച്്ിറ മാകേ
ക്്ാട്മഞ്്ളിവളപ്്ിൽ
മ്ഹമ്്ദ് മകൻ അബ്്്
ൽ (60)അന്്േിച്്്. ഭാ
േയ്:ൊഹിറ. മക്്ൾ:ഷ
ഫീഖ,്ഫഹനാസ,്ഷാ,ദി
യ.മര്മക്്ൾ:സലീം,ഷ
മീർ്്,സനീന.

ക്ഞ്്്മ്ഹമ്്ദ്
ഏല്ർ: കിഴക്്്ംഭാഗം
ക്ട്്്ങ്്ൽ വീട്്ിൽപകേ
െനായ അഹമ്്ദി ത്്്
മകൻക്ഞ്്്മ്ഹമ്്
ദ്(92)അന്്േിച്്്. ഭാ
േ യ് :  പകേെയായ പാ
ത്്്മ്്.മക്്ൾ:അബ്്്
ൽകേീം,നബീസ,സ്
ഹറ്,അലി,അബ്ബ
ക്്ർ (തകഎസഇ്ബി),
അഷറഫ്(സൗദി).മ
ര്മക്്ൾ:സ്ഹറ്,അ
ബ്്്റഹ്്ാൻ,മ്സ,റഹ്്
ത്്്, തസൽമത്്്, റിം
സി. ഖബറെക്്ംഏല്
ർമഹല്്്ഖബർസ്്ാനി
ൽനെത്്ി.

2020ഏപപ്ിൽ7തൊവ്്8

ഡി.ചപദ്്്ിക
തവള്്റെ:കാേക്ക്ണം
തചമ്്ൻകാലകെയറപ്
ത്്ൻവീട്്ിൽപകേെനാ
യശിശ്പാലത്്് ഭാേയ്
ഡി.ചപദ്്്ിക(62)അന്്
േിച്്്.മകൻ:ോകജഷ.്

അമ്്ിണി
വി.ആർ.പ്േം: പകേെ
നായ പ്ക്ക്െൻ ചാ
ത്്ൻ ഭാര് അമ്്ിണി
(75) അന്്േിച്്്. സം
സക്്്ാേം ഇന്്് ബവ
ക്്ീട്്് 5 മണിക്്് ചാല
ക്്്െിമ്നിസിപ്്ൽക്
മികറ്്റിയത്്ിൽ.മക്്
ൾമണിക്്്ട്്ൻ,അനി
െ,ആനദ്്ൻ,അജിെ.
മര്മകൻ ഉണ്്ിക്
ഷണ്ൻ.

ശാന്്
ത്റവ്ർ: പഞ്്ായത്്്
പെിമ്ന്്ാം വാർഡിൽ
ത്റവ്ർതെക്്്പ്ത്്
ൻചന്്ഗിേിജാലയത്്ി
ൽ പകേെനായ െങ്്പ്്
ത്്്ഭാേയ്ശാന്്(78)അ
ന്്േിച്്്. മക്്ൾ: ഗിേി
ജ,ഗീെ.മര്മക്്ൾ:പകേ
െനായ കൊഹനൻ, ദി
കനശൻ.

മറിയക്്്ട്്ി
ക്ത്്ാട്്്ക്ളം:കേിമ്്
ന പ്ച്്ാലിൽ പകേെ
നായ പി.െി. കോമസി
ത്്് ഭാ േ യ്  മ റി യ ക്്്
ട്്ി  ( 9 4 ) അന്്േി ച്്്.
സം സ്കാ േം ന െ ത്്ി .
തോല്്പ്്ി ള്്ി  തെ 
ങ്്്ം പ ള്്ി ൽ  ക ്ടം് 
ബാം ഗ മാ ണ .്   മ ക്്
ൾ :  ബീ ബി ,  കബബി ,
എൽസി . മ ര ്മ ക്്ൾ :
കോയി ,  എ ൽസമ്്,
കോർ ജ .്

ശോസഫ്
ക്ത്്ാട്്്ക്ളം:മാറിക
കന്്്ള്്ംപാറയിൽ
(വാഴയിൽ) കോസഫ്
(82) അന്്േിച്്്. സം
സക്ാേംഇന്്്ഉച്്ക്്്
2ന് മാറിക തസനറ്്
കോമസ് യാക്ക്ബാ
യ സ്റിയാനി പള്്ി
യിൽ. ഭാേയ്: കിഴതോ
മ്്് പ്വക്്ാകട് ്ൽ ഏ
ലിയാമ്്.
മക്്ൾ: ഷാജി,ഷാ

ൻറ്ി, ഷാനി, പകേെ
നായബസമൺ.മര്മ
ക്്ൾ:സാലി,കോബി,
കോബി.ബാബ്ശോൺ

കല്്െ:ബിഎസഎ്ഫ്റിട്്.
ഉകദ്ോഗസ്്നം് ശാ
സെ്ാംകോട്്ബിഎംസി
എൻജിനീയറിങ് കോ
തളജ്റിട്്.സ്്്്ാഫ്മായക
േിംകോട്്്വതെങ്്്വിള
സി.തജ. ഭവനിൽ ബാ
ബ്കോൺ(63)അന്്
േിച്്്.സംസക്ാേംഇന്്്
10ന്കേിംകോട്്്വതസ
്്്്കമേീസ്ഓർത്്കോ
കസ്്പള്്ിയിൽ. ഭാേയ്:
മാകവലിക്്േതോച്്ിക്്
ൽചവറ്്്പറമ്്ിൽ കപ്ഗ
സി ബാബ് (പിഡബ്്്യ
ഡിറിട്്.ഓവർസിയർ).മ
ക്്ൾ:സിബിൻബി.കോ
ൺ (സ്റാന ആശ്പ
പെ്ി, മലാഡ)്, ജിബിൻ
ബി.കോൺ. മര്മകൾ:
അലീഷാസിബിൻ(തൊ
ക്്ാർഡ് ആശ്പപെ്ി,
മം്ബബ).ഓർത്്കോ
കസ്്സഭമാതനജിങ്ക
മ്്ിറ്്ിയംഗം ഫാ.കജക്്
ബ് കോൺ കല്്െയ്തെ
സകോദേനാണ.്

ശാരദ
കചർത്്ല: കട്്ച്്ിറ മാ
യാ നാോയണ ക്ഷ്
പെ്ംസ്്ാപകെണ്്ിർ
മ്ക്്ം പഞ്്ായത്്്
നാലാം വാർഡ് ത്ര്
ത്്ിക്്്ളങ്്േപകേെ
നായെങ്്പ്്ത്്്ഭാേയ്
ശാേദ (80) അന്്േി
ച്്്.  സംസ്ക്്ാേം നെ
ത്്ി .  മക്്ൾ:അകോ
കൻ,പ്േദ്്േദാസ.്മ
ര്മക്്ൾ: ബഷല, മി 
നി.

പക.സി.രാധ
കചർത്്ല:പട്്ണക്്ാട്
പഞ്്ായത്്്15-ാംവാർ
ഡിൽകെക്്േപ്്ള്്ിപശ്ീ
കേഖയിൽകണ്്മംഗലം
ബഹസക്്ളിതല റിട്്.
തഹഡമ്ാസ്്്്ർ പകേെ
നായ ദാകമാദേത്്് ഭാ
േയ്തക.സി.ോധ(84-റി
ട്്. എച്്്എം കണ്്മംഗ
ലം)അന്്േിച്്്.മക്്ൾ:
കേഖ (റിട്്. എൽഐ
സി), ബിന്്് (റിട്് എ
ച്്്എം പശ്ീകണക്േശവ്േം
എച്്്എസ,്പ്ച്്ാക്്ൽ),
മായ.മര്മക്്ൾ:ഓമന
ക്്്ട്്ൻ (റിട്്. വിൽപ്്ന
നിക്െി ഓഫീസ)്, വി
പക്മൻ(റിട്്.അധയ്ാപക
ൻ,എച്്്എസഎ്സ,്പശ്ീ
കണക്േശവ്േം,പ്ച്്ാക്്
ൽ), എം.പി. സകന്ാ്
ഷക്്മാർ(റിട്്.ഓഫീസ
ർ, പെ്ാവൻക്ർ തകാച്്ി
ൻതകമിക്്ൽസ,്ഏല്
ർ).

എന.എകസ്.്ശൊൾ
തപരം്മ്്െപ്്്:തപരം്മ്്
െപ്്്നയ്്റ്്ിക്്ാട്്്(ബമല
ന്്റ) എൻ. എകസ്.്
കോൾ(86)അന്്േിച്്്.
സംസക്്്ാേം നെത്്ി.
ഭാേയ്:പെ്ീസകോൾകോ
ർട്്്തോച്്ിചിറ്്ിലപ്്ള്്ി
ക്ടം്ബാംഗം. മക്്ൾ:
വീന കോൾ, വിൻസി
കോൾ,പകേെയായവ
ത്്്യകോൾ.മര്മക്്ൾ:
സക്ത്ഷ് തോച്്് പറ
മ്്ിൽ.

അശോകന
കചർത്്ല: െണ്്ീർമ്
ക്്ംപഞ്്ായത്്്േണ്്ാം
വാർഡ് വാേനാട്ക്റ്്ി
ക്്ാട്്്അകോകൻ (59)
അന്്േിച്്്. സംസക്്്ാ
േംനെത്്ി.ഭാേയ്:ബഷ
ലമ്്. മക്്ൾ:അജിഷാ,
അഞജ്.്മര്മകൻ:പപ്
ൊപൻ.

ശോമനആശാരി
പാറശാല: വനയ്ക്ക്ട്
െച്്ക്്്െിവിളാകത്്്
കോമൻ ആശാേി
(61)  അന്്േി ച്്്.  ഭാ 
േ യ് : സ്കോചന.  മ ക്്
ൾ:  സെീ ഷ,് സേി െ.
മ ര്മ കൻ:  പ്ര്കോ
ത്്മൻ.

സൗമയ്
പാറശാല: പേശ്വ
യക്്്ൽകാമ്കിൻകോ
ഡ്കമതലപ്ത്്ൻവീട്്ി
ൽസ്ദർശനത്്്ഭാേയ്
സൗമയ്(30)അന്്േിച്്്.
മക്്ൾ: അനന്്്, വി
ഷണ്.്

ഇ.മാണി
പാറശാല:അമേവിളകീ
ഴത്ക്്ല്്മന്കോകട്്ജി
ൽഇ.മാണി(റിട്്.തകഎ
സഇ്ബി ഓവർസിയർ-
68) അന്്േിച്്്. ഭാേയ്:
ശാന്്ക്മാേി.മക്്ൾ:മ
ന്സാം,ഷമ്്ിസാം.മ
ര്മക്്ൾ:കാകവേി,അ
കജഷ്ക്മാർ.

വി.രിസന്്്യ
തനയ്്ാറ്്ിൻകേ: ഓല
ത്്ാന്്ികോട്്ംചകപ്ര്്
ദയത്്ിൽ ഇറികഗഷൻ
വക്പ്്് ഉകദ്ോഗസ്്ൻ
വിപിൻക്മാറിത്്് ഭാ
േയ്വി.പിസന്്്യ(കകേ
ളംകസ്്്്റ്്്ഭാേത്സ്കൗട്്്
ആൻഡ്ബഗഡ്ഉകദ്ോ
ഗസ്്47)അന്്േിച്്്.മ
ക്്ൾ: ചദ്്ന ക്ഷണ്,
ഗൗേിനദ്്ന.

ടി.ശബബി
തവള്്റെ:തപര്ങ്്െവിള
അയിര്ർതോള്്വിളാ
കംവീട്്ിൽോമൻക്ട്്ി
യ്തെ ഭാേയ് െി.കബബി
(63)അന്്േിച്്്.,പപ്െീ
പ.്മ്്റ്മക്്ൾസിന്്്,
ഷീബ.

പക.തങ്്മണി
െിര്വനന്്പ്േം: കപട്്
പാൽക്്്ളങ്്േ കമപ്്ള
ളിഗാർഡൻസിൽ(എം
ജിആർഎ 47) കേവെി
യിൽതക.െങ്്മണി(78)
അന്്േിച്്്.ബാങ്്്ഓഫ്
ഇന്്്യറിട്്.മാതനജർപ
കേെനായപി.സ്ക്മാ
േൻനായര്തെഭാേയ്യാ
ണ.് സംസക്ാേം ഇന്്
തല ോപെ്ികോതെബെ
ക്്ാട്ശാന്്ികവാെത്്ി
ൽനെന്്്.മക്്ൾ:എസ.്
സജിത്്് (കോളാർഓ
ഫത്സറ്്്പപ്ിക്്്ഴസ്)്,എ
സ.് അജിത്്് ക്മാർ
(പപ്ിൻസിപ്്ൽ കറ
സക്ോണ്്്്്്, ഏഷയ്ാ
തനറ്്് നയ്്സ)്,എസ.് േ
ഞജ്ിത്്്ക്മാർ(എഎ
സഐ്തമഡിക്്ൽകോ
തളജ് തോലീസ് കസ്്്്ഷ
ൻ).മര്മക്്ൾ:വി.ോജ
ലഷ്്്മി (തകഎസഎ്
ഫഇ്സ്്്്ാചയ്്ഈവനിങ്
പബ്ാഞ്്്), ദീപ. തക. (പ
ബ്്ിക് റികലഷൻസ് ഓ
ഫീസർ കകേള വനിൊ
കമ്്ീഷൻ), അന്പമ
ആർ.തക.

ശോമസ്ശോർജ്
അങ്്മാലി:ജവഹർനഗ
ർ മ്ണ്്ാെൻ കോമസ്
കോർജ്(72)അന്്േിച്്്.
സംസക്ാേം നെത്്ി.
ഭാേയ്:ച്ണങ്്്ംകവലി
മാഞ്്്ോൻ കോസി
ലി.മക്്ൾ:റികോ(കന
ഴസ്,്കോപ്്ാൽ),റിജി.
മര്മക്്ൾ : വിജ,്  ലി
സമ്ി.

വിജയന്്
ബവപ്്ിൻ്്: ഞാറക്്ൽ്്
കണ്്ത്്ിപ്്റമ്്ിൽ്്വിജ
യൻ്്(71)അന്്േിച്്്.ഭാ
േയ്:ശാേദ.മക്്ൾ്്:വികജ
ഷ,്വിജി,ബഷനി.മര്മ
ക്്ൾ്്: സബിെ, സ്നി
ൽ്്,ഗിേീഷ.് പക.ബി.സ്ധാകരന്്

ബവപ്്ിൻ്്:സകെൺ്്കന
വൽ്്കമാ്്്്തഹഡ്കവ്ാ
ർ്്കട്്ഴ്സ് റിട്്. ഓഫീസ്
സ്പപ്ണ്്് തെക്്ൻ്്മാ
ലിപ്്്റം കളത്്ിപറ
മ്്ിൽ്് തക.ബി. സ്ധാ
കേൻ്്(79)അന്്േിച്്്.
ഭാേയ്:റിട്്.ഫാർ്്മസിസ്്്്്
െി.വി. വാസന്്ി. മക്്
ൾ്്: മകോജ് (തകഎ
സഇ്ബി, മാലിപ്്്റം),
ജാസമ്ിൻ്്(ബംഗള്ര)്,
ഷകോജക്്മാർ്് (ജിഎ
ച്്്എസഎ്സ,് ഐോ
ണിമ്റ്്ം). മര്മക്്ൾ്്:
വിജയക്മാേി, സധീപ
ചപദ്്്,പശ്ീജ.

ജനറലവാർത്്കൾ

കാസർ്്കോഡ:്ചികിത്്നികഷധിച്്കോതെകർ്്ണാ
െകഅെിർ്്ത്്ിപപ്കദശത്്്ൊമസക്്ാേനായഒോ
ൾ്് മേിച്്്.കള്്പ്്ള്്ി സവ്കദശി ക്ഷണ്പ്് ഗൗഡ
(78)ആണ്മേിച്്ത.്ഇകോതെകർ്്ണാെകചികിത്്
നികഷധിച്്കോതെമേിച്്വര്തെഎണ്്ംപത്്ായി.
സ്ള്്്യയിതലസവ്കാേയ്ആശ്പപെ്ിയിൽ്്ചികിത്്
നെത്്ിയിര്ന്്ഹ്കപ്ദാഗിയായക്ഷണ്പ്്ഗൗഡ
കോക്ഡൗൺ്്പപ്ഖയ്ാപിച്്കോതെആശ്പപെ്ിയിൽ്്
നിന്്്ംഡിസച്ാർ്്ജ്നൽ്്കിയിര്ന്്്.മര്ന്്്മായി
വീട്്ിതലത്്ിയക്ഷണ്പ്്യക്്്്തവള്്ിയാഴച്അസ്
ഖംര്ഷ്്മായെിതനത്െർ്്ന്്്സ്ള്്്യയിതലതകവി
ജിആശ്പപെ്ിയിതലത്്ിതച്്ങ്്ിലം്മലയാളികതള
അഡമ്ിറ്്്തചയ്്ാൻ്്സാധിക്്ിതല്്ന്്്പറഞ്്്െിേി
ച്്യക്്്കയായിര്തന്്ന്്്ബന്്്ക്്ൾ്്പറയ്ന്്്.
ത്െർ്്ന്്് ചികിത്് ലഭിക്്ാതെഇന്്തല 12 മണി
കോതെമേണതപ്്ട്കയായിര്ന്്്.സ്ള്്്യയിൽ്്നി
ന്്്10കികോമീറ്്ർ്്ദ്േത്്ിലാണ്ക്ഷണ്പ്്ഗൗഡ
യ്തെവീട.്ഭാേയ്:പകേെയായേത്നാവെി.മക്്ൾ്്:േ
ത്നാകേ,പ്ണ്്േീക,ഹേീഷ.്മര്മക്്ൾ്്:പ്ർ്്ണി
മ,വനിെ,ചിപെ്കലഖ.സകോദേങ്്ൾ്്:ദ്ർ്്ഗപ്്,ദാ
സപ്്,പ്ര്കോത്്മ.

തോട്്ാേക്്േ:ലണ്്നിൽൊമസമാ
ക്്ിയ മലയാളി റിട്്.അധയ്ാപിക
തോകോണ ബാധിച്്് മേിച്്്.
തോല്്ംതോട്്ാേക്്േഓെനാവട്്ം
കട്്യിൽ്്കദവിവിലാസത്്ിൽ്്ഇ
ദ്്ിേ(72)മേിച്്ത.്കഴിഞ്്ദിവ
സം ബവകീട്്് ഇന്്്യൻ് സമയം
7.15നാണ്മേണംസ്്ിേീകേിച്്
ത.്ലണ്്നിൽ്്നഴ്സായമ്ത്്മ
കൾ്്ദീപയക്്്്ഒപ്്മായിര്ന്്്ഇ
ദ്്ിേൊമസിച്്ിര്ന്്ത.്തോട്്ാേ
ക്്േ മ്ട്്റ ഗവൺ്്തമ്്്് ഹയ
ർ്്തസക്്ണ്്റിസക്്ളിൽനിന്്്ം
വിേമിച്് കശഷം ഇദ്്ിേ മകൾ
ത്ക്പ്്ം ലണ്്നിൽ ൊമസമാ
ക്്്കയായിര്ന്്്.

പഷ്്ാഘാെംഅസ്ഖതത്്
ത്്്െർന്്്ആശ്പപെ്ിയിൽചികി
ത്്യിൽ്്കഴിയതവയാണ്കോവി
ഡ്19ബാധിക്്്ന്്ത.്പഷ്്ാഘാ
െംകഭദമായകപ്്ൾ്്നാട്്ികലക്്്മെ
ങ്്ാൻ്് പശ്മിതച്്ങ്്ിലം്വിമാനസ
ർ്്വീസ്നിർ്്ത്്ിയെിതനത്െർ്്ന്്്
യാപെ്ഉകപഷ്്ിക്്്കയായിര്ന്്്.
മ്െകദഹം ഉെൻ ലണ്്നിൽ സം
സക്േിക്്ാൻ കഴിയിതല്്ന്്് ബ
ന്്്ക്്ൾഅറിയിച്്്.പകേെനായ
തചല്്പ്്ൻ്്ആണ്ഭർ്്ത്്ാവ.്ഇളയ
മകൾ്്:ഗീെ(ജ്നിയർ്്തഹൽ്്ത്്്
ഇൻ്്സത്പകറ്്്ർ്്,അട്ർ്്മ്നിസി
പ്്ാലിറ്്ി).മര്മക്്ൾ്്:ദീപക,്സജ
വ.്

ശോവിഡ1്9:ലണ്്നില
മലയാളിറിട്്.അധയ്ാരികമരിച്്്

പകാവിഡ്ബാധിച്്്മലയാളിനഴസ്്
അപമരിക്്യിലമരിച്്്
െിര്വല്്: തകാവിഡ്
19ബാധിച്്്മലയാളി
റിട്്. നഴസ്്അതമേി
ക്്യിൽമേിച്്്.െിര്
വല്്കാവം്ഭാഗംകി
ഴക്്്ംമ്റിവഞ്്ിപ്്ാ
ലംകപ്ഗസ്വില്്യിൽ
കോൺവർക്്ിയ്തെ
ഭാേയ്ഏലിയാമ്്(65)
ആണ്മേിച്്ത.്ഏലി
യാമ്്യം് ക്ടം്ബ
വം്15 വർഷമായി
നയ്്കോർക്്ിൽ
സ്്ിേൊമസക്്ാോണ.്ദ്ബായി
യിൽനഴസ്ായിര്ന്്ഏലിയാമ്്
കോലിയ്തെഭാഗമായാണ്അതമ
േിക്്യിൽഎത്്ിയത.്കോലിയി
ൽനിന്്്ംവിേമിച്്കശഷംക്ടം്
ബവ്തൊത്്്നയ്്കോർക്്ിൽത്
െര്കയായിര്ന്്്. തവളിയാഴച്്്

ോപെ്ി ശവ്ാസെെസ
ത്ത് ത്െർന്്ാണ്
ആശ്പപെ്ിയിൽ പപ്
കവശിപ്്ിക്്തപ്്ട്്ഇവ
ർഞായറാഴച്ോപെ്ി
എട്്്മണികോതെമേ
ണമായ്കയായിര്
ന്്്.മക്്ൾ:ജിന,്പ
കേെനായജിജ.്സം
സക്ാേം നയ്്കോർ
ക്്ിൽനെക്്്ം.2019
ഓഗസ്്്്ിലാണ് ഏലി
യാമ്്യം് ക്ടം്ബ

വം്അവസാനമായിനാട്്ിതലത്്ി
യത.്ഞായറാഴച്ഉച്്കോതെനയ്്
കോർക്്ിതലഎൽമണ്്ിൽെിര്വ
ല്് വളഞ്്വട്്ം സവ്കദശിയം് മ്
ന്്ാംവർഷബിര്ദവിദയ്ാർഥിയ്
മായകോൺഎസ്ഏപബ്ഹാംമേ
ണമെഞ്്ിര്ന്്്.

ഏലിയാമ്്

ടി.എൻ.പര്താരന്
മ്ഖയ്മപത്്്ിയ്ടടഅഭിനന്്നം
െിര്വനന്്പ്േം:ത്ശ്ർ്്ജില്്യിൽ്്
5250റാപ്്ിഡ്തെസ്്്്്കിറ്്്വാങ്്്ന്്െി
ന്ത്ശ്ർ്്എംപിെി.എൻ്്.പപ്ൊപത്്്
ആസെ്ിവികസനഫണ്്ിൽ്്നിന്്്ഒ
ര്കോെിര്പഅന്വദിച്്െിതനമ്
ഖയ്മപന്്്ിഅഭിനദ്്ിച്്്.ഈമാത്കഎ
ല്്ാഎംപിമാരം്സവ്ീകേിക്്ണതമന്്്
തോത്വിൽ്്അഭയ്ർ്്ത്്ിക്്ാനിര്ന്്
ൊണ.് ഇത്്േം ഫണ്്്കളിൽ്് തവട്്ി
ക്്്റവ്കകപദ്്്സർ്്ക്്ാർ്്വര്ത്്്ന്്
ൊയിവാർ്്ത്്വര്ന്്്ണ്്്.അതെങ്്
തനയാണ്ബാധിക്്്കഎന്്്പിന്്ീട്
വിശദമായി മനസിലാകക്്ണ്്ത്ണ്്്.
ഏൊയാലം്ഈനിലപാട്സവ്ാഗൊ
ർ്്ഹമാണ-്മ്ഖയ്മപന്്്ിപറഞ്്്.

മാർ്്ച്്് 1 മ്െൽ്് 20 വതേ
ഷ്്ീേസംഘങ്്ളിൽ്്പാലളന്്എല്്ാ
ഷ്്ീേകർ്്ഷകർ്്ക്്്ം അളന്് ഓകോ
ലിറ്്ർ്്പാലിനം്1ര്പവീെംആശവ്ാ
സ ധനമായി കഷ്്മനിധി കോർ്്ഡ്
ഷ്്ീേസംഘങ്്ൾ്്ക്്് നൽ്്കം്. ഒര്

ഷ്്ീേകർ്്ഷകന്ക്റഞ്്ത്250ര്പ
യം് പേമാവധി 1000 ര്പയ്മാണ്
15ന്മ്ൻ്്പ്നൽ്്ക്ക.തോവിഡ്ബാ
ധിെോയഷ്്ീേകർ്്ഷകർ്്ക്്്ഓകോര്
ത്്ർ്്ക്്്ം 10,000ര്പയം്നിേീഷ്്
ണത്്ില്ള്്ഷ്്ീേകർ്്ഷകർ്്ക്്്2000
ര്പയം്ധനസഹായംനൽ്്കം്.കഷ്്
മനിധി അംഗങ്്ൾ്്ക്്് മാപെ്മാണ്
ഈആന്ക്ലയ്ം.

കലാകാേന്്ാര്തെഈമാ
സതത്്തപൻ്്ഷൻ്്ത്കഇന്്്മ്െൽ്്
അക്്ൗണ്്്കളിൽ്്എത്്്ം.ഈ മാ
സംപ്ത്ൊയി158കപർ്്ക്്്തപൻ്്ഷ
ൻ്്അന്വദിച്്ിട്്്ണ്്്.സാംസക്ാേിക
പപ്വർ്്ത്്കകഷ്്മനിധികോർ്്ഡ്ഏ
പപ്ിൽ്് മാസതത്് തപൻ്്ഷൻ്്, ചികി
ത്്ാ സഹായം എന്്ിവ ബാങ്്് അ
ക്്ൗണ്്്കളികലക്്് തപ്കഡിറ്്് തച
യത്.്കഷ്്മനിധികോർ്്ഡ്ഒര്കോ
െിര്പയാണ്കലാകാർ്്ക്്്വിെേണം
തചയ്്്ന്്ത.്

15,641 കി ലോ ഗര്ാം മ ത്്്യം 
പി ടി ചച് ്ട ്ത്്് ന ശി പ്്ി ച്്്
െിര്വനന്്പ്േം:മത്്്യങ്്ളി
ൽ്് വിവിധെേം ോസവസത്്
ക്്ൾ്് കചർ്്ത്്് വിൽ്്പ്്ന നെ
ത്്്ന്്പപ്വണെെെയ്കഎ
ന്്ലഷ്്്യകത്്തെഭഷ്്്യസ്േ
ഷ്്ാ വക്പ്്് ആവിഷ്ക്്േിച്്
ഓപ്്കറഷൻ്് സാഗർ്്റാണിയ്
തെഭാഗമായിനെന്്പേികോ
ധനകളിൽ്്ഉപകോഗശ്നയ്മാ
യ 15,641കികോപഗ്ാംമത്്്യം
പിെിക്െിനശിപ്്ിച്്ൊയിആ
കോഗയ്വക്പ്്്മപന്്്ിതക.തക.
ബശലജഅറിയിച്്്.സംസ്്ാ
നത്്ാതക216കകപദ്്്ങ്്ളിലാ
ണ്ഇന്്തലമാപെ്ംപേികോധ
നനെത്്ിയത.്15സ്്ാപനങ്്
ൾ്്ക്്് കോട്്ീസ് നൽ്്ക്കയം്
തചയത്.് കോക് ഡൗണിത്്്
പശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്മത്്്യങ്്ളി
ൽ്് മായം കചർ്്ക്്്ന്്്തണ്്ന്്
വിവേതത്്ത്െർ്്ന്്ാണ്ഓപ്്
കറഷൻ്്സാഗർ്്റാണിശക്്ി
തപ്്ട്ത്്ിയത.് ഓപ്്കറഷൻ്്
സാഗർ്്റാണിയ്തെഭാഗമായി
കഴിഞ്്ദിവസങ്്ളിൽ്്നെന്്
പേികോധനകളിൽ്്ഉപകോഗ
ശ്നയ്മായ2865കികോപഗ്ാംമ

ത്്്യം പിെിക്െി നശിപ്്ിച്്ിര്
ന്്്.
െിര്വനന്്പ്േം 40, തോ

ല്്ം14,പത്്നംെിട്്25,ആല
പ്്്ഴ08,കോട്്യം10,ഇട്ക്്ി
02,എറണാക്ളം08,ത്ശ്ർ്്
27,പാലക്്ാട്04,മലപ്്്റം11,
കോഴിക്ക്ട്33,വയനാട്05,
കണ്്്ർ്് 17കാസർ്്കോഡ് 04
എന്്ിങ്്തനയാണ്വിവിധജി
ല്്കളിൽ്്പേികോധനകൾ്്നെ

ത്്ിയത.്
ഇെിൽ്്ക്ളച്്ിലിൽ്്നിന്്്ം

െമിഴ്നാട്ഫിഷറീസ്വക്പ്്്വ
ളമായിമാറ്്ിതവച്്8056കികോ
പഗ്ാം ഭഷ്്്യകോഗയ്മല്്ാത്് മ
ത്്്യ മലപ്്്റം, കോഴിക്ക്ട,്
ജില്്കളികലക്്് വിൽ്്പ്്നക്്ാ
യിതോണ്്്വന്്ൊണ.്ഇൊ
ണ് െിര്വനന്്പ്േം ജില്്യി
തല ഭഷ്്്യസ്േഷ്്ാ വക്പ്്ി
ത്്്സ്തപഷയ്ൽ്്സ്കവ്ാഡ്പി

െിക്െിയത.്
കനയ്ാക്മാേികെങ്്ാപ്്ട്്ണ

ത്്്നിന്്്ംതോല്്ംജില്്യിതല
നീണ്്കേ,കല്്്ംൊഴംഭാഗങ്്
ളിൽ്് വിൽ്്പ്്നക്്് തോണ്്്വ
ന്് 9005 കികോപഗ്ാം ഭഷ്്്യ
കോഗയ്മല്്ാത്്ച്േ,കകേവി
ഭാഗത്്ിൽ്്തപ്്ട്ന്് മത്്്യം
തോല്്ംജില്്യിതലഭഷ്്്യസ്േ
ഷ്്ാവക്പ്്ിത്്്സ്തപഷയ്ൽ്്
സ്കവ്ാഡ്പിെിക്െിയത.്

നഴ്സ്മാര്പടസ്രക്്ഉറപ്്്വര്ത്്ണം:
രശമശ്പചന്്ിത്്ല
െിര്വനന്്പ്േം:മം്ബബയിതലവി
വിധആശ്പപെ്ികളിൽ്് കോലി തച
യ്്്ന്്മലയാളിനഴ്സ്മ്്ാർ്്ക്്ിെയി
ൽ്് തോവിഡ്19 പെര്ന്്സാഹേയ്
ത്്ിൽ്്അവര്തെപേിചേണവം്,സ്
േഷ്്ിെെവ്വം്ഉറപ്്്വര്ത്്ണതമന്്്
മഹാോപട്്്ആകോഗയ്മപന്്്ി  ോകജഷ്
കോതപ്്കോട്പപ്െിപഷ്്കനൊവ്േകമ
ശ്തചന്്ിത്്ലആവശയ്തപ്്ട്്്.മഹാോ
പട്്്ആകോഗയ്മപന്്്ിതയകോണിൽ്്വി
ളിച്്ാണ് പപ്െിപഷ്് കനൊവ് ഇക്്ാ
േയ്ംആവശയ്തപ്്ട്്ത.്മം്ബബയിതലവി
വിധആശ്പപെ്ികളിൽ്്കോലിതചയ്്്

ന്്നാൽ്്പ്്കോളംമലയാളിനഴ്സ്മാ
ർ്്ക്്ാണ്കോവിഡ്19ബാധസ്്ിേീക
േിച്്ൊയിറികപ്്ർ്്ട്്്വന്്ിത.്ന്റ്ക്്
ണക്്ിന്മലയാളികനഴ്സ്മ്്ാോണ്
മം്ബബയിതലവിവിധആശ്പപെ്ിക
ളിൽ്്കോലിതചയത്്വര്ന്്ത.്പപ്ശ്
നത്്ിൽ്്അെിയന്്ിേമായിഇെതപട്
തമന്്്ംവീഴച്കള്തണ്്ങ്്ിൽ്്പേിഹേി
ക്്്തമന്്്ം മഹാോപട്്് ആകോഗയ്മ
പന്്്ി പപ്െിപഷ്് കനൊവിന്ഉറപ്്്ന
ൽ്്കി.ഇത്സംബന്്ിച്്്മപന്്്ിക്്്േകമ
ശ് തചന്്ിത്്ലഇ തമയിൽ്്സകദ്്ശ
വം്അയിച്്ിട്്്ണ്്്.

ഓപ്്റേഷന്്സാഗര്്ോണി

തമിഴ്നാട്്ില്്വളമായി
മാറ്്ിപവച്്8056കിശോപഗ്ാം
മത്്്യവം്രിടിക്ടി

ഓപ്്ശറഷന്്
സാഗർ്്റാണിരരിശോധന
മ്ന്്ാംദിവസവം്

കർണാടകഅതിർത്്ിപര്ശന്ം;
ചികിത്്ലഭിക്്ാപതഒരാൾക്ടിമരിച്്്

എംപിഫണ്്്വെട്്ിക്്്റച്്ത്
നീതീകരിക്്ാനാകാത്്ത:്വെന്്ിവെഹനാൻ
തോച്്ി:േണ്്്വർഷകത്്ക്്്എംപിഫണ്്്അന്വദി
ക്്ിതല്്ന്്കകപദ്്്സർക്്ാർെീര്മാനംനീെീകേിക്്ാ
നാകാത്്തെന്്് യ്ഡിഎഫ് കൺവീനർ തബന്്ി
തബഹനാൻഎംപി.എംപിഫണ്്്ക്ട്െലായം്തചല
വഴിക്്്ന്്ത്വികസനപപ്വർത്്നങ്്ൾക്്്ംആകോ
ഗയ്േംഗത്്്ം ജനകഷ്്മ പപ്വർത്്നങ്്ൾക്്്മാണ.്
അത്കവതണ്്ന്്്തവയക്്്്ന്്ത്അംഗീകേിക്്ാനാവി
ല്്.ഇത്്വണഎംപിമാർഫണ്്്ക്ട്െലായിതചലവഴി
ച്്ത്തോവിഡ്പപ്െികോധപപ്വർത്്നങ്്ൾക്്ാണ.്
എംപിഫണ്്ികലക്്്ലഭിക്്്ന്്മ്ഴ്വൻപണവം്ആ
വശയ്തമങ്്ിൽകോവിഡ്പപ്െികോധപപ്വർത്്നങ്്ൾ
ക്്ായിവിനികോഗിക്്ാൻഎംപിമാർെയാറാതണ
ന്്്ംഅകദ്്ഹംഅറിയിച്്്.പതഷ്്കോവിഡിത്്്കപ
േിൽവികസനപപ്വർത്്നങ്്ൾക്്ായിഅന്വദിക്്്
ന്്ഫണ്്്കവതണ്്ന്്്തവയക്്്്ന്്ത്നീെീകേിക്്ാനാ
കില്്.െീര്മാനംപ്നഃപേികോധിക്്ണതമന്്്ംഅ
കദ്്ഹംപപ്ധാനമപന്്്ികോട്ആവശയ്തപ്്ട്്്.

ആലിമ്ഹമ്്ദ്
കെഞ്്ിപ്്ലം: തചനക്്
ലങ്്ാെിപ്റക്്ാട്്്ആലി
മ്ഹമ്്ദ് (ബാബ്ഹാ
ജി-72)അന്്േിച്്്.
ഭാേയ്:കദീജ.മക്്ൾ:ഹ
ബീബ, നസീറ, ജാഫർ
സാദിഖ,് നൗഫൽ,അ
ബ്ദ്ൾ ഹന്്ാൻ, അ
ബ് െവ്ാഹിർ,അബ്ദ്
ൾഹകീം,ഫാത്്ിമഹ
ന്്. മര്മക്്ൾ: അബ്
ദ്ൾ സമദ(്പെിക്്ൽ),
മ്ഹമ്്ദ്ബഷീർ(ചാലി
യം), ഷംന(മ്ണ്്ിയം
കാവ)്, റിഷാന(കെല്
ണ്്ിനഗേം).

മാധവിഅമ്്
കോക്്ല്്്ർ: കാറലാ
തപ്്യിലിതലകെവർക
ണ്്ി മാധവിഅമ്് (95)
അന്്േിച്്്.മക്്ൾ:മാ
ധവൻ നായർ, ക്ട്്ി
നാോയണൻ നായർ,
ചിര്കെയിക്്്ട്്ി  അ
മ്്,ജാനകിഅമ്്,കാ
ർെയ്ായനി അമ്്, പ
കേെനായഭാസക്േൻ
നായർ.മര്മക്്ൾ:ന
ളിനി,പത്്ിനി,പത്്ി
നി, കോപാലൻ നായ
ർ, പകേെോയ കകള്
ക്്്ട്്ിനായർ,ോഘവ
ൻ നായർ.

പൊടിച്്ി
അട്ർ:പ്ത്കശേിഭാ
ഗം പ്ലിമല ചര്വിള
യിൽ പകേെനായ
തോെിയത്്് ഭാേയ്
തോെിച്്ി  (74) അന്്
േിച്്്.സംസക്ാേംനെ
ത്്ി .  മകൾ: െങ്്മണി.
മര്മകൻ:പകേെനായ
കോമൻ.

മറിയാമ്്
മാോമൺ: പാലക്്്ന്്
ത്്്കൗകങ്്ലിൽ(റിവർ
വയ്)് പകേെനായ പി.
െി.കോർജിത്്്ഭാേയ്മ
റിയാമ്് (94)അന്്േി
ച്്്. സംസക്ാേം നെ
ത്്ി.   െിര്വല്് ഇല
ഞ്്ിമ്ട്്ിൽ കണ്്ത്്ി
ൽക്ടം്ബാംഗമാണ.്

ശോശാമ്്
കോട്്ഭാഗം:ക്ക്ന്ൽ
കപ്ഗസ്വില്്യിൽപകേ
െനായഎം.എ.വർഗീ
സിത്്് ഭാേ യ്  കോശാ
മ്്(91)അന്്േിച്്്. 
മംഗലതമ്്്രാട്്ി

പന്്ളം:ഉപാസനയിൽ
(കോയിക്്ൽ തെകക്്
െിൽ) പകേെനായ പപ്
ഫ.എൻ.എൻ.കോറ്്ിയ്
തെ ഭാേയ് പന്്ളം കോട്്
കക്്ണംഗവ.എച്്്എസ്
റിട്്.പപ്ധാനഅധയ്ാപിക
മംഗലെമ്്്ോട്്ി(84)അ
ന്്േിച്്്.



അതയ്ാർത്്ിയട്െ ആഫോളീകരണം
അ നി ൽ സി.  വ ർ ഗീ സ ്

അ സംസക്ുര വസത്ുകുുളുപെയംുപോഴിലാളികളുപെയംുയ
പനുുുസാമിപഗുികളുപെയംു ലഭയുര, വിരര
ണപരുപകുിയയുപെവിശാലര,ഉതരുാദന
വസത്ുകുുളുപെസവുരുകുുുടുുൽസൗകരയു
ങുുൾഎനുുിവപോപകുുമുനുുിൽകുുണുു്
ഏരാണു്ുഅഞുുുരരിറുുാണുുുമുൻപുതു
െകുുമിടുുരാണുആഡോളീകരണം.നവീക
രണം,നിർമാണം,വിൽപുുന,ലാഭംഎ
നുുിവപോപകുുയാണുആഡോളീകരണ
തുുിഡലകുുുഡോകുഡുപുഴംുഏരാപണുു
ലുുാൈിസിനസുകളുപെയംുലകുുുയം.ഡി
മാൻഡു വർധിചുുു വര ുഡുപുൾ അരി
പോതു്ുലഭയുരയംുവർധിപുുികുുണംഎ
നുുരാണുൈിസിനസിൽകുടുരൽപരു
ധാനം.
യപനുുുസാമിപഗുികൾകുുും ജീവനകുുാർ
കുുുംനിർമാണതുുിനുപമലുുാംഒരുരാ
ജയുപുതുരപനുുവിവിധസംസുുാനങുു
പള കമുുനികളംു ഡൊർപുുഡറഷനുക
ളംുഡനരഡുതുരപനുുആപശുയികുുാൻ
തുെങുുി.ഉതരുനുുങുുൾഉരഡോഗികുുു
നുുവിരണിഡോടുകുടുരൽഅടുകുുു
കഎനുുഡനടുുവംുഅരിനുണുുായി.ഏ
രാനംു ദശകങുുൾ കഴിഞുുഡപുുൾ
സാഡങുുരികവിദയുയിലധിഷഠ്ിരമായ
ആശയവിനിമയംവളരുകയംുഡോകം
ചുരുങുുുകയംുപചയരുതുപുരിയൈി
സിനസ്അവസരങുുളുണുുാകുുി.വിമാ
നയാപരുയുപെ പചലവു കുറയുകയംു
അനായാസമാകുകയംുപചയതു.ുഒരി
െതുുുമുളപോടുുുനുുൈിസിനസ്ആശ
യംമപറുുരുരാജയുതുു്ഉതരുനുുമാകുുി
മാറുുാനായി. നിർമാണ വസത്ുകുുൾ
കുുുംനിർമാണ പോഴിലാളികൾകുുും
ഡവണുുിയുളുു പചലവിൽ വലിയകുറ
വുണുുാകുുാനംുഇതുവഴികഴിയുപമനുു
തു ഇരിപോപുും ഡനടുുമായി. കുറഞുു

പചലവിൽരലസുുലങുുളിൽനിർമാ
ണം,അതംുചുരുങുുിയസമയംപൊ
ണുു്.
ഏതു ഉതരുനുുതുുിനംു ഒരു ഡപുോഡ
കറുുു്ബലഫുബസകുുിളുണുു്.ഉതരുനുു
തുുിനുപരുസകുുിയിലുുാരാവുകഡോമ
തുുരകുുമമലുുാരാവുകഡോ വിരണി
കുു്ആവശയുമിലുുാരാവുകഡോ പചയുുു
നുുരിനുമുൻപുരരമാവധിനിർമാണ
തുുിനുരലസുുലങുുൾഉരഡോഗികുുു
നുുരിലുപെകഴിയുനുുു.ഡോകതുുിപനുുു
രലഭാഗങുുളിലായുളുുഡിമാൻഡുഡന
രിൊൻഡോകതുുിപനുുുരലഭാഗങുുളി
ലായിസബലുുസംവിധാനവംു!

ചൈ ന വോ ർ പ്് വേ ഷ ൻ
ആഡോളീകരണംവയുാരിചുുഡപുുൾഅ
രിപോതുു്നലുുസപ്െുാറുുജിആവിഷക്
രിചുുതു ബചനയാണ.ു നിർമാണ വ
സത്ുകുുൾകുുുംപോഴിലിനംുഅവിപെ
പചലവുകുറവ.ുഅതുപൊണുുുരപനുു
മറുുിെങുുളിപലനിർമാരാകുുപളരരിഗ
ണികുുുകഡോലംുപചയുുാപരആഡോ
ളഡൊർപുുഡറഷനുകൾഅവരുപെനിർ
മാണപരുവർതുുനങുുൾഅവിപെരദുു
രിയിടുുു. ഉതരുാദനം വർധിപുുികുുുനുു
രിലംു പചലവു കുറയുകുുുനുുരിലംു
ബചന ഡോകുുസ് പചയതു.ു ഡോക
തുുിപനുുു നാനാഭാഗതുുുനിനുുുമുളുു
ബവദഗധുയുവംു രുരകൽപുുനകളംു
ബചനയിപലതുുി.ബചനഉതരുാദിപുുി
ചുുുപൊണുുുമിരുനുുു.ബവദഗധുയുംസവുാ
യതുുമാകുുാൻതുെങുുിയഡോപെഅവ
ർകുടുരൽനനുുായി പകടുുിപുുടുതുുു.
ഡോകതുുിപനുുു മപറുുരു ഭാഗതുുുനി
നുുും മതുുരം ഡനരിഡെണുുിവരുനുുിപലുു
നുു്ഉറപുുാകുുി.മരുനുുുകൾമുരൽപമ
ഡികുുൽഉരകരണങുുൾവപര,കാറു
കൾമുരൽമാസക്ുകൾവപര,എലുുാം
കുറഞുു പചലവിൽകുറഞുുസമയ

തുുിനുഅവർനിർമിചുുു.
പുർണമായിഉതരുാദനംനെതുുിയിരു
നുു രാജയുങുുൾ അവിപെ അതു നിർ
തുുിബചനയിഡലകുുുനീങുുി.ബചന
കുറഞുുപചലവിൽനിർമിചുുുരരംു,വ
ലിയആഭയുനുുരവിരണിയുമുണുു്-അ
വർവിശവുസിചുുു.ആശയരുരീകരണം,
ഉതരുാദനം, വിരണനം എനുുിവയി
പോപകുു കിഴകുുാകാം ഡോകുുസ്എ
നുു് രാശുുാരയു രാജയുങുുൾ രീരുമാനി
ചുുു.ബചനീസ്ഉതരുാദനപരുപകുിയകു
ടുരൽകാരയുകുുമമായി.ഒഡരഉതരുനുും
രപനുുഓഡോഉരഡോകുുാവംുവാങുുാ
ൻരയാറാവുനുുവിലയകുുു്വിൽകുുാ
ൻകഴിയുനുുവയുരയുസര്ഗുണനിലവാ
രംഅവരുണുുാകുുി.അവർകഠിനാധവുാ
നികളായി.ഡവഗമാർജിചുുു.എൻജിനീ
യറിങ,ുഉതരുാദനസക്ിലുുുകൾഅരി
ഡവഗംകരസുുമാകുുി.
ഈവളർചുുയകുുു്ബചനീസ്സർകുുാർ
അരിഡവഗംഇനുുനപോഴിചുുു.ഉചിരമാ
യവായരുാസംവിധാനങുുൾസർകുുാർ
ആവിഷക്രിചുുു. ഡപുെഡു ഡജർണലുകൾ,

ഡപുെഡുപഫയറുകൾ,അതുഡോലുളുുവ
ലിയആഡോളഇവനുുുുകളിലുപെഡപുെഡി
ങു സുുാ രനങുുൾ ഡിമാൻഡു കപണുു
തുുി.ഉതുുാഹികളായഡൊപടുുജുഅധി
ഷഠ്ിരനിർമാരാകുുൾവലിയകമുുനിക
ളായി.അവപരലുുാംപചഡയുുണുുിയിരുനുുതു
ഒനുുുമാപരും, വലിയ സവുപനുങുുൾ കാ
ണുക.ആഡോളആവശയും ഡോകുുിയു
ളുുഉതരുാദനതുുിൽപശുദുുികുുുകയായി
രുനുുുഅവർകുുുഡവണുുത.ുവാങുുുനുുവ
ർകു്ുസർകുുാർഫണുുുംനൽകി.

ബി സി ന സ ്ത ്ട ർ ച്്ാ പ ദ്് തി 
എലുുാവശങുുളിപലയംുകഴിയുനുുപരുഎ
ലുുാറിസക്ുകളംുകുറയകുുുാഡോശമിപുുി
കുുാഡോകഴിയുനുുരരതുുിൽഎലുുാൈി
സിനസിനംു ഒരു പസൽഫുഓഡിറുു് ഉ
ണുുാകംു.എലുുാആഡോളകമുുനികളംു
നിർൈനുുമായിസവുീകരികുുുനുു ഒനുുാ 
ണുൈിസിനസ്തുെർചുുാരദുുരി(ൈിസി
രി).മാപനജപുമനുുുുംപരുധാനസുുുുാഫംുര
ങുുാളികളാവുനുുഈപരുപകുിയവഴിഎലുുാ

റിസക്ുകളംുഅനബലസ് പചയുുുനുുു.
അതുഎങുുപനമാപനജുപചയുുുനുുുപവ
നുു് കുപരുിമമായി രരീകുുികുുു നുുു. എ
പതുുപകുുപരുരീകുുിചുുഡോപലവനുുു,എ
പുതുപകുു രരാജയപപുുടുുുപവനുുു ഡോ
കുുുനുുു.അരിൽനിനുുുളുുഅറിവുകൾ
റിസക്ുകൾ മറികെകുുാൻ  കരുരിവ
യകുുുുനുുു.
നഗരതുുിപലബവദയുുരിവിരരണംരെ
സപപുുടുക, ഫാകറുുുറികളിൽ രണിമുെ
കുുുണുുാവുക,യുദുും,പവളുുപപുുകുും,മ
റുു്അപരുരീകുുിരസംഭവങുുൾഎലുുാം
പരുധാന റിസക്ുകളായിഈ പരുപകുിയ
യിൽവരംു.അതുപൊണുുുരപനുുനിർ
മാണപുതുഡോ വിരരണ ശംുഖലപയ
ഡോൈാധികുുുനുുഇതുുരംറിസക്ുക
ൾകുു് ൈദൽ പമകുുാനിസമുണുുാകംു.
അങുുപന ൈിസിനസ് മുഡുനുടുുുഡോ
കംു എനുുാണു പരുരീകുു, കുരയുമായി
അളനുുുളുുറിസക്ുകപളടുതുുുരപനു.ു
എലുുാകമുുനികളംുരിനുുുെഡരണുുസുുാ
രനസംൈനുുിയായപരുപകുിയയാണുൈി
സിരി.അതുപൊണുുുരപനുുബചനയി
ൽഡകപദുുുീകരികുുുനുുരിപനുുുറിസക്ിനംു
രരിഹാരമുണുുാഡവണുുരാണ.ുഡോകംഉ
റങുുിപുകുണുുിരികുുുഡുപുൾ വിരരണ
ശംുഖലയിപലഏറുുവംു പരുധാനഘെക
മായിബചനമാറിപുകുണുുിരികുുുകയാ
യിരുനുുു. ഡോക മാനുഫാകചുറിങു പരു
പകുിയയിപല 25 ശരമാനഡുതുളവംു
ബചനയിലാണ.ു
അതുപൊണുുുരപനുുഈപൊവിഡു19
മഹാമാരികണുുുതുറപുുിഡകുുണുുരാണ.ു
ചിലനിർണായകഡൊദയുങുുൾഇഡപുുൾ
ഉയരുനുുു.അഞുുുപസനുു്ുമാപരുംവിലവ
രുനുുമാസക്ുകൾഎനുുുപൊണുു്ഡോ
ഗികൾകുു്കിടുുാനിലുുാരായി,10ഡോളർ
വരുനുു എൻ 95 മാസക്ുകൾഎനുുു
പൊണുു്ഡോകറുുുർമാർകുുുകിടുുാനിലുുാ
രായി, മുൻനിരയിൽ നിൽകുുുനുുവർ

കുു് എനുുുപൊണുു് വയുകുുിഗര സുര
കുുാഉരകരണങുുൾ(രിരിഇകൾ)ഇ
ലുുാരായി.അരയുാധുനികസാഡങുുരിക
വിദയുയുളുുഗാഡഗുറുുുകളംുഅരിശകുു
മായപരുരിഡോധഉരകരണങുുളംുനിർ
മികുുുനുുരാജയുങുുളായിടുുുഡോലംുബച
നയിൽനിനുുുരിരിഇകൾവാങുുിപയ
ടുകുുാൻഡോകപതുുഏറുുവംുവികസിചുു
രാജയുങുുൾ രരസര്രം ഡോരെികുുുനുു
അവസുുഎങുുപനയുണുുായി.
ഏരാപണുുലുുാആഡോളഭീമൻമാർകുുും-
ആപുുിൾ, ൈിഎംഡബുുുയു ഡോലുളുുവ-
അവരുപെഉതരുനുുപുതുഅറിയപപുുടു
നുുരാകുുുനുുഒരുബചനീസ്കംഡോണ
നുു്ുഉണുുാകംു.ഉദാഹരണതുുിനുബചന
ഡോകുു്ഡൗണിലായിരികുുുഡുപുൾജർ
മനികുു്ൈിഎംഡബുുുയുകാറുണുുാകുുാം,
ഒരുരാഡുകുഡോപെവിരരണവംുപച
യുുാം.രണുുാംപസറുു്രാഡുകുലുകൾനിർ
മികുുുനുുതു ബചനയിലാണ.ു ബചന
ഡോകുു്ഡൗണിലായഡപുുൾഇറുുലിഡോ
ലുളുുരാജയുങുുൾവസപ്രുങുുൾമുരൽ
കാറുകൾ വപര എലുുാതുുിപനുുുയംു ഉ
തരുാദനം നിർതുുിവചുുതു എനുുുപൊ
ണുുായിരുനുുു. ൈിസിരി മാപനജപുമനുു്ു
ബുകുുിൽ മാപരുഡമയുഡുള.ു അതു പരു
ഡോഗതുുിൽവരുതുുാറുഡുട?ു
ഇഡപുുഴപുതു സാമുുതുുിക സാഹച
രയും-മഹാമാരിപയതുെർനുു്സർവതംു
സര്ംഭിചുു്അലറികുുരയുനുുഅവസുു-
കാണികുുുനുുതുഡോകവയുാരകമായിക
മുുനികൾകുറഞുുപചലവിപനുുുയംുലാ
ഭതുുിപനുുുയംുരിനുുാപലഡോയിഎനുുാ
ണ.ുറിസക്ുരരിഹാരരദുുരികപൊനുുു
മിലുുാപരബചനയിൽനിനുു്അവർവള
പരഡയപറആവശയുപപുുടുുു.രങുുൾഒഴിചുുു
കുൊൻരറുുാതുുവരാപണനുു്ബചനഉ
റപുുാകുുുകയംുപചയതു.ുഅരയുാർതുുി
ആഡോളീകരിചുു് മുടുുിലിഴഡയണുു അവ
സുുയിലായിഡോകം!
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സാേസുയരാേിഷുും
സാരസയുരാമരുരസായനം
ഓർമുുശകുുിവർദുുിപുുികുുുനുുു
കടുുുികളിപലരഠനബവകലുുുയ
ങുുൾമാറനുുുു.
പരുായതുുിനു അനസുരിചുു്
രെിയിലംു തകുുുതുുിലംു
വയുരയുാസം വരതുുുി ശരീരം
അഴകളുുുരാകുുിമാറുുുനുുു.
എസ.്എൻ ആയർ്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FOR SALE

ഗര്ാനൈറ്്് സ്്ാബക്ൾ
Sqft 65 രപ്യക്്്്

കകരളത്്ിൽ
എവിടെയം് എത്്ിച്്്

ടൊടക്്്്ന്്്.
9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈ രപജിൽ
പേസുയം

കെയുുാൻ
ബനുുകുപുടുക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

nഅശവുരി:ധർുുമപരുവുതുുികൾുുകുുും
പുണയുപരുവുതുുികൾുുകുുുംസഹകരി
കുുും. രിരാവിപനുുു ആപഗുഹങുുൾുു
സാധിപുുികുുും. പരാതുപരുവർുുതുുന
ങുുളിൽുുവയുാപുരനാകംു.
nഭരണി: ആപഗുഹങുുൾുു സഫലമാ
കംു.മുൻുുഡകാരംനിയപനുുുികുുണം.
വിദഗഡുോരഡദശംഡരൊപരഒരുപരു
വുതുുികൾുുകുുുംതുെകുുംഅരുത.ുവ
രവംുപചലവംുതുലയുമായിരികുുും.
 nകാർുുതുുിക: ശുഭസുചകങുുളായ
പരുവർുുതുുനങുുളിൽുുഏർുുപപുുടംു.ര
ഠിചുുവിഷയഡതുാുെനുൈനുുമായഉ
ഡദുയാഗംലഭികുുും.രധരിസമർുുപുുണ
തുുിൽുുലകുുുയപരുാപരുിഡനടംു.മംഗള
കർുുമങുുൾുുകു്ുഡനതുരവുംനൽുുകംു.
nഡരാഹിണി: രരിപശുമങുുൾുുകുു്പു
ർുുണരയുണുുാവുകയിലുു. വരവു വ
ർുുധികുുും.സമനവുയസമീരനംസവുീ
കരികുുും.കീഴജുീവനകുുാരുപെഅഭി
പരുായങുുൾുുമാനികുുും.
nമകയിരം:ദുസുചനകൾുുലഭിചുുരി
നാൽുുരണമിെരാെിൽുുനിനുുുംരിനുുാ
റംു.ഔഡദുയാഗികമായിമാനസികസ
മർുുദംവർുുധികുുും.കഴിവുകൾുുപരുകെി
പുുികുുുവാൻുുസാധികുുുകയിലുു.
nരിരുവാരിര:വിഡശഷപപുുടുുഡദവാ
ലയദർുുശനംനെതുുും.സുവയുകുുമാ
യകർുുമരദുുരികുുുരണംമുെകുുും.
പുപരു രൗപരുാദികഡളാപൊപുും രാമ

സികുുുവാൻുുഅനയുഡദശയാപരുപുറ
പപുുടംു.
nപുണർുുരം: അപശുാനുു രരിപശുമ
തുുാൽുുദൗരയുംനിർുുവഹികുുും.പകുയ
വിപകുയങുുളിൽുു പരുരീകുുിചുു ഡനടുും
കുറയംു. സുഹുതുസഹായഗുണ
തുുാൽുുകാരയുസാധയുമുണുുാകംു.
nപുയുും:പുരിയരാഠയുരദുുരികു്ുഡച
രംു.അരിഥി സൽുുകുുാരതുുിനു ര
പങുുടുകുുും.പരാതുപരുവർുുതുുനങുുളി
ൽുുവയുാപുരനാകംു.സമനവുയസമീര
നംസർുുവകാരയുവിജയങുുൾുുകുുുംവ
ഴിപയാരുകുുും.
nആയിലയും: സംഘഡനതുരവുസുുാ
നംഏപറുുടുകുുും.ഡമലധികാരിയുപെ
പരുരിനിധിയായിപരുവർുുതുുികുുും.ഉ
തുുാഹവംുഉഡനുുഷവംുകാരയുനിർുുവ
ഹണശകുുിയംുവർുുധികുുും.
nമകം:ആഡരാഗയുംതുപരുികരമായി
രികുുും. ആപഗുഹങുുൾുു സഫലമാ
കംു.പരുവർുുതുുനരംഗംപുഷുുിപപുുടംു.
കുടംുൈതുുിൽുുസവുസുുരയംുസമാ
ധാനവംുആഹുുാദവംുദാമുുരയുസൗ
ഖയുവംുഉണുുാകംു.
nപുരം:പുരിയഉഡദുയാഗതുുിനുനി
യമനാനുമരിലഭികുുും.കരാറുഡജാ
ലികൾുുഏപറുുടുകുുും.മംഗളകർുുമങുു
ളിൽുുരപങുുടുകുുും.സംഘഡനതുരവു
സുുാനംവഹികുുും.
nഉപരും: ആപഗുഹങുുൾുു സഫലമാ

കംു.പുരിയകർുുമരദുുരികൾുുരുര
കകലരുന പചയുുും. പരുരിസനുുിക
ൾുു രരണം പചയുുും. സാമുുതുുിക
സുുിരിപമചുുപപുുടംു.
nഅതുും:സവുയംഭരണാധികാരംല
ഭികുുും.മംഗളകർുുമങുുളിൽുുരപങുുടു
കുുും.മാതുകാരരമായപരുവർുുതുുന
ങുുൾുുകുു്അംഗീകാരംലഭികുുും.സ
ൽുുകർുുമങുുൾുുകുു് സാകുുുയംവ ഹി
കുുും.
nചിപരു: പരുയതനുങുുൾുുകുു് ഫലമു
ണുുാകംു.പുരിയചുമരലകൾുുഏപറുു
ടുകുുുവാൻുുരയുുാറാകംു.ഡമലധികാ
രിയുപെ പരുരിനിധിയായി പരുവ
ർുുതുുികുുും. പരുരിസനുുികൾുു രര
ണംപചയുുും.
nഡചാരി: ഈശവുപരുാർുുഥനകളാൽുു
സർുുവകാരയുവിജയമുണുുാകംു.രിതു
സവുതുുിൽുുഗുഹനിർുുമാണപരുവർുുതുു
നങുുൾുു തുെങുുും. മംഗളകർുുമങുു
ൾുുകു്ുഡനതുരവുംനൽുുകംു.
nവിശാഖം:ഡമലധികാരിയുപെപരുരി
നിധിയായിപരുവർുുതുുികുുും.സൽുുക
ർുുമങുുൾുുകുു് സാമുുതുുികസഹായം
പചയുുും.അവസരങുുൾുുരരമാവധി

പരുഡയാജനപപുുടുതുുും.
nഅനിഴം:സംഭവൈഹുലമായകാ
രയുങുുൾുു വനുുുഡചരംു. മാരാരിരാ
കുുളുപെഅനുപഗുഹാശിസുകഡളാടു
കുെി പചയുുുനുുപരലുുാം ഫലപരുദമാ
യിതുുീരംു.സരയുസനുുരയിൽുു പരു
ശംസഡകൾുുകുുും.
nതുഡകുുടുു:വിജുുാനങുുൾുുബകമാ
റുവാൻുു അവസരമുണുുാകംു. കെം
പകാടുതുുസംഖയുരിരിചുുുലഭികുുും.
സമീരനഗുണതുുാൽുു സർുുവകാരയു
വിജയമുണുുാകംു.കാരയുനിർുുവഹണ
ശകുുിയംുപരുരാരവംുവർുുധികുുും.
nമുലം:വിഡദശഉഡദുയാഗതുുിനുരെസ
മുണുുാകംു.മറവിയുണുുാകംു.അനയു
രുപെകാരയുങുുളിൽുുഇെപരെരുത.ുവാ
കുുുംപരുവുതുുിയംുസുകുുികുുണം.
nപുരാെം:ഡമലധികാരിയുപെചുമര
ലഏപറുുടുകുുും.പരുരിസനുുികളിൽുു
രളരാപരപരുവർുുതുുികുുണം.രണം
കെം പകാടുകുുരുത.ുസവുജനവിഡരാ
ധംവർുുധികുുും.
nഉപരുാെം:ആഡരാഗയുംതുപരുികരമാ
യിരികുുും.രരിപശുമങുുൾുുകുു്ഫലമു
ണുുാകംു. കാരയു നിർുുവഹണശകുുി
വർുുധികുുും. പരുരിസനുുികൾുു രര
ണംപചയുുും.സവുസുുരയംുസമാധാ
നവംുഉണുുാകംു.
nരിരുഡവാണം: പചയുുുനുുപരലുുാം
അൈദുുമാകംു.സവുസുുരയംുസമാ

ധാനവംുകുറയംു.അനാവശയുചിനുു
കൾുുവർുുധികുുും.അധികസംസാരം
ഉഡരകുുികുുണം.
nഅവിടുും:വിദഗധുനിർുുഡദുുശംസവുീ
കരിചുു്ദീർുുഘകാലസുരകുുാരദുുരി
യിൽുു രണം മുെകുുും. സഹപരുവ
ർുുതുുകരുപെ ഡജാലികുെിപചയതുു
രീർുുഡകുുണുുരായിവരംു. വീഴചുകളു
ണുുാവാപരസുകുുികുുണം.
nചരയം: സഹപരുവർുുതുുകരുപെ
ഡജാലിപചഡയുുണുുരായിവരംു.മംഗള
കർുുമങുുളിൽുുരപങുുടുകുുും.ചർുുചുുക
ൾുുകുു്പുർുുണരഉണുുാവുകയിലുു. മ
ധയുസുുരയകുു്ുഡരാകരുത.ു
nപുഡരാരുടുുാരി: ജീവിരരങുുാളിയു
പെആശയങുുൾുുസവുീകരികുുും.സൗ
മയുസമീരനതുുാൽുുസർുുവകാരയുവിജ
യമുണുുാകംു. വയുവസുുകൾുു രാലി
കുുും.
nഉപരുടുുാരി:ആഡരാഗയുംതുപരുികര
മായിരികുുും.ആപഗുഹങുുൾുുസഫല
മാകംു.ധർുുമപരുവുതുുികൾുുകു്ുസഹ
കരികുുും.പരുരിസനുുികൾുുരരണം
പചയുുും.
nഡരവരി:സവുജനവിഡരാധംവർുുധി
കുുും.പരുവർുുതുുനങുുൾുുകു്ുഫലംകു
റയംു.യാപരുാഡലുുശതുുാൽുുഅസവുാ
സുുുയമനുഭവപപുുടംു.സഹപരുവർുുതുു
കരുപെ ഡജാലികുെി പചയതുുരീ
ർുുഡകുുണുുരായിവരംു.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
തുബഹുുതുരീ കാണിപുുയുുുർ
നാോയണൻ നമുുുരിേിപുുാടു

ബാ ങുു് അ കുുൗ ണുുി കെ പ ണം 
ര പാ ൽ വ ഴി വീ ടുുു പ ടി കുു ൽ  
രിരുവനനുുപുരം: ൈാങുു് അകുുൗ
ണുുിപലരണംഇനിരരാൽവകുപുു്
വഴി ആവശയുകുുാരപനുുു വീടുുുരെികുു
പലതുുും.ഡകുുമപരൻഷനംുസ്ഡൊ
ഷർഷിപുുും ഉൾപപുുപെയുളുുവ ഡോ
കുു്ഡൗൺകാലതുു്ൈാങുുുകളിൽഎ
തുുാപരരപനുുബകപുുറുുാവുനുുരദുു
രികുുുതുെകുുമായി.ധനമപനുുുിഡോ.
െി.എംഡോമസ്ഐസകുചീഫുഡോ
സുു്ുുമാസുുുുർജനറൽഓഫിസിൽരദുു
രികുു്ഔഡദുയാഗികമായിതുെകുുമിടുുു.
ആധാറംുപോബൈൽനമുുറംുൈ
നുുിപുുിചുുിടുുുളുുഏതുൈാങുു്അകുുൗ
ണുുിൽനിനുുുംരണംഡോസുു്ുുഓഫി
സിൽവിളിചുുാൽഡോസുു്ുുമാൻമുഡഖ
ന വീടുുിപലതുുികുുും. ഡുകുമപരൻഷ
നുകളുപെയംു സ്ഡൊളർഷിപുുുകളു
പെയംുഅടുതുുഗഡുഎടുുാംരീയരി
മുരൽ ഗുണഡോകുുാകുുളുപെ അ
കുുൗണുുുകളിൽ എതുുുപമനുുും ഇ
കുുാലയളവിൽവീടുുിൽരപനുുരണം
ലഭയുമാകുുാൻഈരദുുരിഏപറസ
ഹായകമാകുപമനുുുംധനമപനുുുിരറ
ഞുുു.
ഇരിനായി ഡവണുുതു ൈാങുു് അ
കുുൗണുുുമായിൈനുുിപുുിചുുിടുുുളുുപോ
ബൈൽഡോണംുആധാർനമുുരംു

മാപരുമാണ.ു വീടുുിപലതുുുനുു രരാൽ
ജീവനകുുാരഡോടുപോബൈൽനമുു
ർരറയുനുുു.ഡശഷംലഭികുുുനുുഒെി
രിഅഡദുുഹവുമായിരങുുിടുനുുു.തുെ
ർനുു്ൈഡോപമപെുികുസ്കാനിങുവഴി
ഉരഡോകുുാവിപന രിരിചുുറിഞുു് ര
ണംബകമാറംു.ഡോകുു്ഡൗൺകാ
ലയളവിൽശാരീരികഅകലംരാലി
ഡകുുണുുരിനാൽ ൈാങുുിഡോ എെിഎ
മുുിഡോഡോകാപരആവശയുാനുസര
ണം രണം ലളിരമായി രിൻവലി
കുുാം.ഈ ഡസവനംസൗജനയുമാണ.ു
ൈഡോപമപെുികുഉരകരണംഉരഡോഗി
കുുഡവരരാൽജീവനകുുാർഹാൻഡു
സാനിബറുുസർ,മാസ്ക,ുമറു്ുവയുകുുിഗ
രസംരകുുണഉരകരണങുുൾഎനുുി
വ ഉരഡോഗിചുുു മുൻകരുരലുകൾ
സവുീകരിചുുഡശഷമാകംുഡസവനംലഭയു
മാകുുുക.
രണം രിൻവലികുുാനുളുു ആവ
ശയുംനിറഡവറുുാനായിഉരഡോകുുാകുു
ൾകുു്അടുതുുുളുുപഹഡുഡോസുു്ുുഓ
ഫിസുമാഡോഓഡോരരാൽഡിവിഷ
നിലംു പരുവർതുുികുുുനുു പഹൽപുു്
ബലനുമാഡോൈനുുപപുുെണം.രരാ
ൽവകുപുുിപനുുുഅനുൈനുുസുുാരന
മായഇനുുുയാഡോസു്ുുുഡരയപുമനു്ുുൈാങു്ു

സംവിധാനതുുിലുപെയാണുരണംന
ൽകുനുുത.ുചെങുുിൽചീഫുഡോസു്ുുുമാ
സുുുുർജനറൽശാരദസമുുതു്ു,ഡോസുുുു
ർസർവീസ്ഡയറകറുുുർസയീദുറാഷി
ദുതുെങുുിയവരംുസംൈനുുിചുുു.
സംസുുാനപതുുവിവിധഡോസുുുുൽ
ഡിവിഷനുകളുപെപഹൽപുബലൻന
മുുരുകൾ:
രിരുവനനുുപുരംഡോർതു്ു: 0471-
2464814,2464794,രിരുവനനുുപുരം
സൗതു്ു:0471-2471654,പൊലുും:0474-
2760463,രിരുവലുു:0469-2602591,ര
തുുനംരിടുു:0468-2222255,ആലപുുുഴ:
0477-2251540, ആലുവ: 0484-
2620570, ചങുുനാഡശരി: 0481-
2424444, എറണാകുളം: 0484-
2355336,ഇടുകുുി:0486-2222281,ഇരി
ങുുാലകുുുെ: 0480-2821626, ഡൊടുുയം:
0481-2582970, മാഡവലികുുര: 0479-
2302290, 2303293, തുശുർ: 0487-
2423531,രാലകുുാട:ു0491-2544740,ഒ
റുുപുുാലം:0466-2222404,രിര ുർ:0494-
2422490,മഡചുുരി:0483-2766840,ഡൊ
ഴിഡകുുട:ു0495-2386166,വെകര:0496-
2523025, രലഡശരി: 0490-2322300,
7907272056,കണുുുർ:0497-2708125,
കാസർഡോഡ:ു04994-230885

ഖാദികൊഴിലാളിവഷ്്മനിധി
കെന്്ഷന്്വിെരണംത്ടങ്്ി
രിരുവനനുുപുരം:പൊവിഡു19പനുുുരശുുാതുുലതുുിൽുു
ഡകരള ഖാദി പരാഴിലാളി ഡകുുമനിധി ഡൈാർുുഡിൽുു നി
നുുുംപരുരിമാസപരൻുുഷൻുുബകപുുറുുുനുുവർുുകുു്2019ഒ
കഡുറുുൈർുു,നവംൈർുുമാസങുുളിപലപരുരിമാസപരൻുുഷ
ൻുുവിരരണംതുെങുുി.ഡിസംൈർുുമുരൽുുഏപരുിൽുുവപര
യുളളമാസങുുളിപലപരൻുുഷൻുുനാപളമുരൽുുവിരരണം
പചയുുും.
ഡകാവിഡുവയുാരനപതുുതുെർുുനുു്പരാഴിൽുുപചയുുാൻുു
കഴിയാതുുഅവസുുനിലനിൽുുകുുുനുുരിനാൽുുഡകുുമനി
ധിഡൈാർുുഡിൽുുഅംഗങുുളായമുഴുവൻുുഖാദിപരാഴിലാ
ളികൾുുകുുുംഡൈാർുുഡിപനുുുഅംശദായഫണുുിൽുുനിനു്ുരി
രിചുുെയഡുകുുണുുാതുുരലിശരഹിരവായരുയായി1,000രു
രവീരംനൽകാൻഡൈാർുുഡുനെരെിസവുീകരിചുുുവരുനുുു.

കൊച്്ിസർവകലാശാല
വവനലവധിപ്നഃകക്മീകരിച്്്
കളമഡശരി:പൊവിഡ-ു19വയുാരനംനിയപനുുുികുുുനുുരി
നു ഡവണുുിസമുുുർണ ഡോകുു്ഡൗൺ പരുഖയുാരിചുുിരി
യകുുുുനുുസാഹചരയുതുുിൽപൊചുുിശാസപ്രുസാഡങുുരിക
സർവകലാശാലയുപെകീഴിലുളുുരഠനവകുപുുുകളുപെ
യംുഡൊപളജുകളുപെയംുഡവനലവധികുുാലംപുനഃപകുമീ
കരിചു്ുഉതുുരവായി.ഇരനുസരിചു്ുമാർചു്ു21മുരൽഡമയു
20വപരയാണുഡവനലവധി.ഡമയു21മുരൽരഠനവകു
പുുുകൾതുറനുുുപരുവർതുുിയകുുുുപമനുുുംഅരിനുഡശഷം
നെതുുപപുുടുനുുമാറുുിവചുുതുൾപപുുപെയുളുുഎലുുാസർവ
കലാശാലരരീകുുകളുപെയംുസമയപകുമംഡമയുആദയുവാ
രതുുിൽപരുസിദുുീകരിയകുുുുപമനുുുംഇതുസംൈനുുിചുു
അറിയിപുുിൽവയുകുുമാകുുുനുുു.

ഒ രു കുുി കുുി ൽ കാ ണാം, 
കൊ രോ ണ കാ ർ ടുുു ണു ക ൾ 
പൊചുുി:ബകകഴുകിയിപലുുങുുിൽകിെ
പുുാകുപമനു്ുരറയുനുുുഒരുകാർടുുുൺ.
മനുഷയുപനുുുകണുുിലുുാതുുദുരയാണുകു
ഴപുുപമനുു് ചുണുുികുുാടുുുനുുു മപറുുനുു്.
അഡമരികുുയുപെയംു യുഡോപുുിപനുുു
യംുനടുകുുമാണുചിലചിപരുങുുളിൽ.ഭ
യാനകമായിരെരുനുുപൊഡോണയു
പെഡനർചിപരുങുുളാണുഎലുുാം.ഡോകു
ഡൗൺകാലതുു്ഡോറെിമാറുുാൻമാ
പരുമലുു,ഡോധംപരളിയാനംുഉരകരി
കുുുനുുവരകൾ.പൊഡോണകാലപതുു
കാർടുുുണുകളുപെ ഡശഖരം ആസവുദി
കുുാ നംുമറുുുളുുവർകുുുരങുുിൊനംുപഫ
യസു്ബുകുുിലുപെഅവസരംഒരുകുുി
യിരികുുുനുുതു ഡകരള കാർടുുുൺഅ
കുുാദമിയാണ.ു
ഡകരളതുുിപല മാപരുമലുു, മറുുു സം
സുുാനങുുളിപലയംുവിഡദശപതുുയംു
കാർടുുുണിസുുുുുകളുപെരചനകൾവിപു
ലമായഡശഖരതുുിലുണുു്.രപരുമാധയുമ
ങുുളിലുപെഅറിയപപുുടുനുുവരംുഇരി
ലുൾപപുുടംു.പവറംുചിരിയലുു,ചിനുുയു
പെവലിയരിരിചുുറിവുകൾനൽകുനുുു
ണു്ുരലകാർടുുുണുകളംു.ഒപുും,ജാപഗുര
യുപെമുനുുറിയിപുുുകളംു.600ഓളംകാ
ർടുുുണുകളുളുു ഡശഖരതുുിൽ ദിവസ
വംു 50 രചനകൾ വീരം ഉൾപപുുടു
തുുും.
പൊഡോണഭീരിഡകരളതുുിൽആ

ദയുമുയർനുുഡപുുൾ പഫപുബുവരിയിൽ
കണുുുരിൽ കാർടുുുൺ അകുുാദമി
പൊഡോണകാർടുുുണുകളുപെപരുദർ
ശനംനെതുുിയിരുനുുു.തുെർനുു്ആ
ഡോഗയു വകുപുുും ജിലുുാ പമഡികുുൽ
ഓഫീസുമായിസഹകരിചുു്തുശുരംു
എറണാകുളതുുുംഒരുകുുിയകാർടുുു
ൺപരുചരണംസാമുഹയുമാധയുമങുുളി
ൽഇഡപുുഴംുതുെരുനുുുണുു്.കുടുരൽ
ജിലുുകളിൽ വയുാരിപുുിചുു് പരുാഡദശിക
മായി പരുചരിപുുികുുാനംു ലകുുുയമിടു
നുുു.
ജനങുുപള ഡോധവതകുരികുുാൻ
കാർടുുുണുകൾകുു് കുടുരൽ കഴിയു
പമനുുരിനാലാണുഡോകുഡൗൺകാ
ലതുു് ഓൺബലൻ പരുദർശനം ഒരു
കുുിയപരനുു്അകുുാദമി പചയർമാൻ
പക.ഉണുുികുഷണ്നംുപസപകുടുുറിഅ
നുപുരാധാകുഷണ്നംുരറഞുുു.നു
റുവർഷംമുൻപുഒരുകുുാമകാലതുുാ
ണുആദയുമലയാളകാർടുുുൺപരുസിദുുീ
കരിചുുത.ുഇഡപുുൾമഹാമാരിപയപചറു
കുുുനുുസമുഹതുുിൽഡോധവതകുര
ണദൗരയുതുുിലാണുകാർടുുുണിസുുുുുക
ൾ.ഡോകംഅെഞുുുകിെകുുുഡുപുഴംു
കാർടുുുണിസുുുുുകൾവരപൊണുു്പരുരി
ഡോധംരീർകുുുനുുു.കാർടുുുണുകൾഇ
വിപെ കാണാം, രങുുിൊം:
https://bit.ly/39DC0e2

ആശുപതുരികൾകുകുരിരേ
നടപടിയുണുുാകും
മംുബൈ:കുറുുകരമായഅനാ
സുുമുലം ഡോകറുുുർമാരംുന
ഴസുുമാരുമുൾപപുുപെആഡോഗയു
പരുവർതുുകർകുുു പൊവിഡു
ഡോഗംൈാധിചുുസവുകാരയുആ
ശുരപരുികളുപെ അധികുരർ
പകുുരിഡരകർശനനെരെിയു
ണുുാകംു.26നഴസുുമാർകുുുംമു
നുുു ഡോകറുുുർമാർകുുും പൊ
ഡോണ സുുിരീകരിചുു ഡോ
കഹുാർഡിറു്ുആശുരപരുിമാപന
ജപുമനുുുിപനരിഡര ഉെൻ എ
ഫുഐആർസമർപുുിഡചുുകുുുപമ
നുുാണുറിഡപുുർടു്ു.പരുശസര്മാ
യ ജസ്ഡോകുു് ആശുരപരുി
പകുുരിഡരയംു നെരെികുുുളുു
രീരുമാനതുുിലാണു സർകുുാ
ർ.
ഹുദയശസപ്രുപകുിയയകുുുാ
യിപരുഡവശിപുുിചുുഎഴുരതുകാ
രനിൽനിനുുാണു ഡോകഹുാർ
ഡിറു്ുആശുരപരുിയിപലജീവന
കുുാർകുുുഡോഗംരകർനുുപര
നുുാണു കരുതുനുുത.ു ഇകുുാ
രയുംഉൾപപുുപെവിശദമായിഅ
ഡനുവഷികുുാൻ ബുഹാൻ മംു
ബൈഡൊർപുുഡറഷൻഎകസുി
കയുുടുുിവു പഹൽതുു് ഓഫിസർ
കുുുനിർഡദശംനൽകിയരായി
അഡീഷനൽമുനിസിപുുൽക
മുുിഷണർ സുഡരഷ് കകാനി
അറിയിചുുു.ധാരാവിയിൽഡോ
ഗംസുുിരീകരിചുു ഡോകറുുുറംു
ഇവിപെ പരുവർതുുിചുുിരുനുു ശ
സപ്രുപകുിയാവിദഗധുനാണ.ു
ആശുരപരുിമാപനജപുമനു്ുുഇ
കുുാരയുതുുിൽകുറുുകരമായഅ
നാസുുയാണു പുലർതുുിയ
പരനുുുംഅഡദുുഹം.
ഡോഗം ൈാധിചുുവരുമായി
അമുുഡോളംനഴസുുമാർഅടു
തുുിെരഴകിയിടുുുണുു്. ഇവരിൽ
നാൽപുുതുഡരർഡകരളതുുിൽ
നിനുുുളുുവരാപണനുുു യു
ബനറുുഡുനഴസുസ്അഡോസി
ഡയഷൻഅറിയിചുുു.
നഴസുുമാർകുു്സവുനുുംരരി
ഡോധനാറിഡപുുർടുുുകൾഡോ
ലംു നൽകുനുുിപലുുനുുുംഅവ
പരഡോസുുുുലിൽസമുുർകുുവി
ലകുുിൽ രാർപുുിചുുഡശഷം ഡോ

ഗംസുുിരീകരികുുപപുുടുനുുഓ
ഡോരുതുുപരയായി ആശുര
പരുിവാർഡിഡലകുുുമാറുുുക യാ
പണനുുുംനഴുസുമാരുപെസം
ഘെനയായജൻസവുാസുുുയഅ
ഭിയാൻപവളിപപുുടുതുുി. ഡോ
ഗിപയ രരിചരിചുു രണുുു ന
ഴുസുമാർകുുാണുആദയുംബവ
റസ്ൈാധിചുുത.ുഇവരിൽനി
നുുു മറുുുളുുവരിഡലകുുു രെർ
നുുു.
സുുിരി ഡോശമായഡോപെ
ആശുരപരുിഅെചുുു.ഡോഗിക
ളം ജീവനകുുാരുമെകുും ഇവി
പെയുളുു270ഡരപരപുറതുുു
വിടുനുുിലുു. ആശുരപരുിയിൽ
നിലവിലുളുു മുഴുവൻ ഡരരു
പെയംു പസുവം രരിഡോധന
യകുുുയയുകുുുപമനുുും സുഡര
ഷ്കകാനി. 
ജസ്ഡോകുു്ആശുരപരുിയി
ൽ വിഡദശയാപരു നെതുുുക
ഡോലകുുണങുുൾകാണികുുു
കഡോപചയുുാതുുഡോഗിയിൽ
നിനുുാണുനഴസുിനുപൊഡോ
ണബവറസ്രെർനുുത.ുഇരി
നുരിനുുാപലവാർഡുഡോയി
കുുുംഡോഗംസുുിരീകരിചുുു.
ഡനരഡുത,ു പചമുുുരിപല
സായി ആശുരപരുിയിലംു
പൊവിഡു ഡോഗൈാധപയ
തുുുെർനുു് അെചുുിരുനുുു. സ
യഫുീ,ഹിനുുുജ,ഭാഭാആശുര
പരുികളംുഭാഗികമായിഅെചുുി
രികുുുകയാണ.ുആശുരപരുിജീ
വനകുുാർകുു് ഡവണുുപരു സുര
കുുാസംവിധാനങുുളിപലുുനുുു
ഡനരഡുതു രപനുു രരാരിയു
ണുുായിരുനുുു.എനുുാൽ,രങുു
ളുപെആശുരപരുിയിൽപുതു
രായിഎതുുുനുുവരിൽസംശ
യികുുപപുുടുനുു ഡോഗികപള
പൊവിഡുരരിഡോധനയുകുുു
വിഡധയരാകുുുനുുുപണുുനുുുംഒ
രി ഡയുുടുുി പചയുുുനുുവർകുുു
സുരകുുാവസപ്രുംനൽകിയി
ടുുുപണുുനുുും ഡോംപൈ ഡോ
സര്ിറുുൽമാപനജപുമനുു്ുഅറി
യിചുുു.എനുുാൽ,സുരകുുാവ
സപ്രുതുുിനു കുുാമമുപണുു
നുുുംഅവർ.
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സിആർ 7 പ്രാൻഡ്
100 ലോടി
ലോളറിലലക്്്

ഫവേലകള്്ക്്്പറയാന്ണ്്്,ജീേിതതത്ക്്്്റിച്്്..!
സി.ടക.രാഡേഷ്കുമാർുു
നീഈധാരാവിധാരാവിഎനൂൂൂരകടൂൂിടൂൂൂരടൂ.ൂ..?
പൂലിവാലൂൂകലയൂാണംഎനൂൂസിനിമയിലൂൂകൊചൂൂിനൂൂ
ഹനീഫരോേികൂൂൂനൂൂതാണിത.ൂധാരാവിഎനൂൂാലൂൂ,
മംൂവബയികലഏറൂൂവംൂവലിയരചരിപപൂരേശമാണ.ൂ
രൊടൂൂിപൂൂണികൂൂാരംൂമാരൂൂവാഡികളംൂകപണൂൂവാണി
ഭകൂൂാരംൂതീരൂൂതൂൂൂംപാവകപൂൂടൂൂവരംൂഒകകൂൂതാമസി
കൂൂൂനൂൂ രചരികളൂൂ. രചരികകളകൂൂൂറിചൂൂ് രകളൂൂകൂൂൂ
രപൂൂളൂൂനമൂൂൂകെമനസിരലകൂ്ൂഓെികയതൂൂൂനൂൂതൂമംൂ
വബയികലരചരികളിലൂൂഅലഞൂൂൂതിരിഞൂൂൂനെ
കൂൂൂനൂൂകൂടൂൂികളൂരെതാണ.ൂഎനൂൂാലൂൂ,ഇവികെറിരോ
ഡിജകനയൂരോയികലരചരികളൂകെസേൂഭാവംഅപ
കെകരമാണ.ൂപബൂസീലികലഫരവലകകളകൂൂൂറിചൂ്ൂവാ
യിചൂൂറിഞൂൂഅനൂഭവംവചൂൂൂകൊണൂ്ൂഫരവലകളൂകെ
ഉളൂൂിരലകകൂൂരൂയാപതൂകാംകൂൂിചൂൂിരൂനൂൂൂ.എനൂൂാലൂൂ,
പലഫരവലകളിരലകൂൂൂംരോകൂനൂൂതൂഅപകെകര
മാകണനൂൂൂമനസിലാകൂൂി.ഒടൂവിലൂൂഅപതൂ പപൂശൂന
ബാധിതമലൂൂാതൂൂ ഫരവലകളിലൂകെയൂളൂൂ യാപതൂ
യകൂൂൂൂളൂൂഅവസരംലഭിചൂൂൂ.
രകൂൂം മണകൂൂൂനൂൂ കതരൂവൂകളിലൂകെയായിരൂ
നൂൂൂയാപതൂ.മയകൂൂൂമരൂനൂൂൂകഞൂൂാവംൂയരഥഷൂൂംവിറൂൂ
ഴികൂൂകപൂൂടൂനൂൂഫരവലകളൂൂ.ഒരൂകകടൂൂിെതൂൂിലൂൂനിനൂ്ൂ
അടൂനൂൂകകടൂൂിെതൂൂിരലകൂൂൂളൂൂദൂരംഒരൂമീറൂൂിറിലൂൂ
താകഴമാപതൂം.കഷൂൂിചൂ്ൂഒരാളൂൂകൂ്ൂകെനൂൂൂരോകാം.പ
ലഫരവലകളൂൂകൂൂൂംനടൂവിലൂകെകനാലൂകളൂണൂ്ൂ.ദൂ
രൂൂഗനൂൂപൂരിതമാണൂഇവ.തികചൂൂൂംവൂതൂൂിഹീനമാ
യഫരവലകളിലൂൂകൊതൂകൂകളൂകെവിളയാടൂൂമാണ.ൂ
കൊതൂകികൂൂൂകാരയൂതൂൂിലൂൂനമൂൂൂകെകൊചൂൂികൂൂൂസ
മാനം.റിരോയികയഏറൂൂവംൂവലിയഫരവലയായ
രോസിനയൂകെഒരൂഭാഗമായിരനൂൂൂഇതംൂ.വലിയ
കൂനൂൂിനൂൂകചരൂവൂകളൂൂമൂതലൂൂനഗരപപൂാനൂൂംവകര
നീണൂൂൂകിെകൂൂൂനൂൂഫരവലകളൂൂഭരികൂൂൂനൂൂതൂരോകൂൂ
ലൂൂഗാംഗൂലീഡരൂൂമാരാണ.ൂ
മയകൂൂൂമരൂനൂൂൂമാഫിയയൂകെതലവനൂൂാരാണിവരൂൂ.
അനൂവാേമിലൂൂാകതഫരവലകളിലൂൂ പപൂരവശികൂൂൂക
രോഅപരിചതരായവകര കണൂൂൂമൂടൂൂൂകരോ കച
യതൂാലൂൂഅവിടൂളൂൂവരൂകെരൊകൂൂിനിരയാരകണൂൂി
വരൂകമനൂൂ്കൂകെയൂണൂൂായിരൂനൂൂതമിഴൂനാടൂസേൂരേ
ശിപറഞൂൂൂ.ഭീതിേമായിരൂനൂൂൂയാപതൂ.പലമൂഖങൂൂളൂ

കെയംൂതൂറിചൂൂൂളൂൂരൊടൂൂംരോലംൂനകമൂൂഭയകപൂൂടൂ
തൂൂൂം.ഏകആശേൂാസംരചരികളിലൂൂതാമസികൂൂൂനൂൂ
കൂരൂനൂൂൂകളൂകെമൂഖമാണ.ൂഅവരൂൂ േയനീയമായി
രൊകൂൂൂനൂൂൂ.ഇവികെവനൂൂൂജനിചൂൂൂരോയരലൂൂഎ
നൂൂചിനൂൂയായിരികൂൂിലൂൂഅവരൂൂകൂ്ൂ.മറിചൂ്ൂവിശപൂൂികൂൂൂ
ോരിപേൂയൂതൂൂികൂൂൂയംൂവേനയൂതയാണ.ൂഇതിനപൂൂൂറം
മകറൂൂരൂരോകരതൂൂകൂൂൂറിചൂ്ൂഅവരൂൂകൂൂറിയിലൂൂ.വിേയൂാ
ഭയൂാസരൊഒനൂൂൂംലഭികൂൂാകതമയകൂൂൂമരൂനൂൂൂമാഫി
യയൂകെയംൂമറൂൂൂംവാഹകരായിമാറാനൂൂമാപതൂംവിധി
കൂൂകപൂൂടൂൂവരൂൂ.
കൂടൂൂതൂൂിലൂൂമാനസികനിലകതറൂൂിപലരൊമാളി
തൂൂരങൂൂളംൂകാണികൂൂൂനൂൂവരൂമൂണൂൂ്.ചിലരൂൂവലിയ
ശബൂൂമൂണൂൂാകൂൂിഓെിനെകൂൂൂനൂൂൂമറൂൂൂചിലരൂൂഒരിെതൂ്ൂ
യാകൊനൂൂൂംമിണൂൂാകതയിരികൂൂൂനൂൂൂ.അതിനികെഒ
രൂമതിലിനൂപിനൂൂിലൂൂനിനൂ്ൂപൂകഉയരൂനൂൂതൂകണൂൂൂ.
കൂകെയൂണൂൂായിരൂനൂൂആളൂൂപറഞൂൂൂ.കഞൂൂാവൂവലി
കൂൂൂകയാണൂഅവരൂൂ. രൊകൂൂൂരൂപൂളൂൂ വലികോരൂ
കൂടൂൂം.യൂവാകൂൂളാണ.ൂ
രോധംപൂകചൂൂൂകളയൂനൂൂവരൂകെകൂടൂൂതൂൂിലൂൂആ
ണംൂകപണൂൂൂകൊകകൂൂയൂണൂൂ്.അവരൂൂഎകൂതൂകകൂൂ
രോപറയൂനൂൂൂണൂ്ൂ.ചിലകൂടൂൂികളൂൂഡാനൂൂസ്കളികൂൂൂ
നൂൂൂ.സാംബബീറൂൂ്സാണിതരപൂത.കൂറചൂൂൂദൂരംകൂെി
പിനൂൂിടൂൂരപൂൂളൂൂഇടൂങൂൂിയവഴിയികലഒരൂഭാഗംകവ
ളൂൂകൊഴിചൂൂൂകഴൂകൂകയാണ.ൂഎനൂൂാകണനൂൂരനൂേഷി
ചൂൂരപൂൂളൂൂഅരമണികൂൂൂരൂൂമൂനൂൂപൂഒരാളൂൂമയകൂൂൂമരൂ
നൂ്ൂമാഫിയയൂകെകവെിരയറൂൂൂമരിചൂൂൂവരപൂത.അരദൂൂഹം
മരിചൂൂൂകിെനൂൂസൂൂാനംവൂതൂൂിയാകൂൂൂനൂൂകാഴചൂയാ
യിരൂനൂൂൂഅത.ൂ
അധികരനരംഅവികെനിലൂൂകൂൂാകതനെനൂൂൂ.ഒ
രൂഇെവഴിപിനൂൂിടൂൂരപൂൂളൂൂഅവിെകതൂൂ രോകൂൂലൂൂ
ഗാംഗൂലീഡറൂകെവീെികൂൂൂസമീപകതൂൂതൂൂി.കമഷീനൂൂ
ഗണൂൂൂമായികാവലൂൂനിലൂൂകൂൂൂകയാണൂയൂവാകൂൂളൂൂ.
ഈകതരൂവിലൂൂേിനംപപൂതിനെകൂൂൂനൂൂമരണങൂൂളൂ
കെവിവരങൂൂളൂൂരോലംൂപൂറംരോകംഅറിയൂനൂൂിലൂൂ.
കവെിയൂണൂൂഉനൂൂംകതറൂൂിവനൂ്ൂമരികൂൂൂനൂൂവരംൂകൂറ
വലൂൂ.സമീപകാലതൂൂ്അതൂൂരംനിരവധിമരണങൂൂ
ളൂണൂൂയരപൂത.നാംനെകൂൂൂരപൂൂളൂൂകഴൂതൂൂിനൂപിറകി
ലൂൂആകരങൂൂിലംൂരൊകൂ്ൂകൊണൂൂൂവചൂ്ൂഭീഷണികപൂൂടൂ
തൂൂാകമനൂ്ൂകൂകെയൂളൂൂയാളൂൂപറഞൂൂരപൂൂളൂൂഎങൂൂ
കനകയങൂൂിലംൂഇവികെനിനൂൂൂരോയാലൂൂമതിഎനൂൂാ

യി.രോകകപൂൂൂംഒളിമൂൂികൂസംൂവരൂനൂൂപശൂൂാതൂൂല
തൂൂിലൂൂഫരവലകളൂൂകോളിചൂൂൂമാറൂൂാനൂൂസരൂൂകൂൂാരൂൂതീ
രൂമാനിചൂൂൂ.ഒരൂപപൂരേശംഏതാണൂൂ്ഒരൂമാസംകൊ
ണൂ്ൂഅെിചൂൂൂതകരൂൂകൂൂാനൂൂസരൂൂകൂൂാരൂൂതീരൂമാനിചൂൂൂഇ
തികനതിരരവലിയപപൂതിരഷധങൂൂളൂൂഉണൂൂായി.അ
പകൂമാസകൂൂരായ രചരിനിവാസികളൂൂകണൂൂിലൂൂകൂൂ
ണൂൂവകരകോകകൂൂആപകൂമിചൂൂൂ.

2013ലൂൂരോകയൂതൂ്ൂമീറൂൂികൂൂൂഭാഗമായിപബൂസീ
ലികലതൂൂിയപഫൂാനൂൂസിസ്മാരൂൂപാപൂൂസമാധാനദൂ
തൂമായിഫരവലകളൂൂസനൂൂരൂൂശിചൂൂതൂവലിയവാരൂൂതൂൂ
യായിരൂനൂൂൂ.വലിയസമാധാനതൂൂിലൂൂകഴിയൂനൂൂഫ
രവലകളൂമൂണൂൂിവികെ.പലമതസംഘെനകളൂകെയംൂ
മറൂൂൂംപശൂമഫലമായാണൂഅവരൂൂസമാധാനാനൂൂരീകൂൂ
തൂൂിരലകൂൂൂനീങൂൂിയത.ൂ

റിരോയിലൂൂതാമസികൂൂൂനൂൂ12ലകൂൂംജനങൂൂളി
ലൂൂ 19ശതമാനംഫരവലകളിലൂൂനിനൂൂൂളൂൂവരാണ.ൂ
അതായതൂഅഞൂൂികോരാളൂൂരചരിയിലൂൂനിനൂൂൂളൂൂവ
രാകണനൂൂരൂൂഥം.19-ാംനൂറൂൂാണൂൂിലൂൂപടൂൂാളകൂൂാരൂൂകൂൂൂ
രവണൂൂിയൂണൂൂാകൂൂിയതായിരൂനൂൂൂ ഫരവലകളൂൂ എ
നൂൂാലൂൂ,പിനൂൂീടൂഅെിമപൂൂണികചയൂൂാനൂൂആപഫൂികൂൂയി
ലൂൂനിനൂൂൂംകൊണൂൂൂവനൂൂവകരപാരൂൂപൂൂികൂൂൂനൂൂഇെമാ
യിഫരവലകളൂൂമാറി.അെിമതേൂംഅെിചൂൂമരൂൂതൂൂകപൂൂടൂൂ
രപൂൂളൂൂമറൂൂൂസൂൂലമിലൂൂാതൂൂവരൂൂഇവികെതൂൂകനൂൂകൂ
െി.ഭൂരിഭാഗവംൂനാടൂവിടൂൂൂ.എഴൂപതൂകളൂൂഎതൂൂിയ
രപൂൂളൂൂനഗരപപൂാനൂൂതൂൂിലൂൂനിനൂൂൂംപൂറതൂൂാകൂൂകപൂൂടൂൂ
വകരപാരൂൂപൂൂികൂൂൂനൂൂതിനൂളൂൂഇെമായിഫരവലകളൂൂ
മാറി.അങൂൂകനതീരൂൂതൂൂൂംേരിപേൂരായവരൂൂഫരവലക
ളികലതൂൂി.നിതയൂവൂതൂൂികൂൂായിഅവരൂൂമയകൂൂൂമരൂ
നൂൂൂംമറൂൂൂംവിറൂൂൂതൂെങൂൂി.ഫരവലകളൂകെഭരണംരോ
കൂൂലൂൂരനതാകൂൂളൂൂഏകറൂൂടൂതൂൂൂ.കഫഡറലൂൂസരൂൂകൂൂാ
രിനംൂരകപനൂൂൂസരൂൂകൂൂാരിനംൂഒനൂൂൂംഇവികെഇെകപ
ൊനായിലൂൂ.മയകൂൂൂമരൂനൂൂൂവലികൂൂൂനൂൂവകരതെയാ
നൂൂരോലംൂഇവികെനിയമമിലൂൂ.അതംൂമനൂഷയൂാവ
കാശപപൂശൂനമായിവരംൂ.
നാംകാണൂനൂൂഈരോകതൂൂികൂൂൂഏറൂൂവംൂവി
കൂതവംൂഇരൂണൂൂതൂമായഒരൂമൂഖമാണൂഇവികെകാ
ണാനായത.ൂഇതൂകാണൂരൂപൂളൂൂനാം സേൂരൂൂഗതൂൂി
ലാണൂജീവികൂൂൂനൂൂതൂഎനൂൂൂമനസിലാകംൂ.

സ്ഡോടുകികുു്
ഫരവലകളിലൂൂജനിചൂ്ൂരോകതൂൂികൂൂൂകനറൂകയി
കലതൂൂിയഫൂടൂരോളരൂൂമാരൂമൂണൂൂ്.1994രോകകപൂൂ്
പബൂസീലിനൂ രനെികൂകൂടൂതൂൂ കോമാരിരോയംൂ
2006രോകകപൂൂിലൂൂ പബൂസീലൂൂെീമിലൂണൂൂായിരൂനൂൂൂ
അപഡൂിയാരൊയംൂരചരിയൂകെസൂഷൂൂികളാണ.ൂ

റിയോ ഡി ജനീയോയിലെ പര്ശസത്മായ ലറയസ്ീന ഫയേെ.

ഏഷുയൻകപുു്നെതുുാൻഇനുുുയ

ഗംഭീരകൈയടി
ലോ വി ഡ് വ്യാ ര ന ത്്ി നന തി രാ യ ലോ രാ ട്് ത്്ി ൽ 

കാ യി ക താ ര ങ്് ള് നട ഇ ട നര ട ൽ പ്ര ല്ധ് യം

ടമഡികുുൽ
ഉപകരണങുുൾകുുായി
50ലകുുംകുെി
ഗംഭീർവക
നയൂൂഡലഹി∙കൊരോണവവറസ്
വയൂാപനതൂൂികനതിരായ രോരാടൂൂതൂൂി
നൂകായികതാരങൂൂളരംഗതൂൂിറങൂൂിയ
തൂപശൂരദൂൂയമാകൂനൂൂൂ.സചൂൂിനംൂഗാംഗൂ
ലിയൂരൊഹ്ലിയംൂരോഹിതൂകൊകകൂൂ
ഇതിരൊെകംമികചൂൂമാതൂകസൂഷൂൂിചൂൂൂ
കഴിഞൂൂൂ.പി.വി.സിനൂൂൂ,മിതാലിരാ
ജൂതൂെങൂൂിയപപൂമൂഖരംൂസംഭാനവന
ലകികൂൂഴിഞൂൂൂ.കായികസംഘെനക
ളായബിസിസിഐ,ഓളഇനൂൂൂയഫൂ
ടരൂോള കഫഡരറഷന, രോകൂൂി ഇ
നൂൂൂയഎനൂൂീസംഘെനകളംൂ പപൂധാനമ
പനൂൂൂിയൂകെ കൊവിഡൂ കകരയഴസൂിരല
കൂൂൂസംഭാവനനലകികൂൂഴിഞൂൂൂ.വി
വിധ സംസൂൂാനങൂൂളില പപൂവരതൂൂി
കൂൂൂനൂൂ സംഘാെനകളംൂ ദൂരിതാശനൂ
വാസനിധിയിരലകൂൂൂസംഭാവനനല
കിയിടൂൂൂണൂ്ൂ.

ഗൗ തം ഗം ഭീ ർ
കായികതാരങൂൂളിലഏകറ പപൂശം
സപിെിചൂൂൂപറൂൂൂനൂൂതൂരോകസൂഭഎംപി
യംൂപകൂികൂൂറൂൂതൂതാരവൂമായഗൗതംഗം
ഭീരആണ.ൂരൊവിഡൂപപൂതിരോധപപൂവ
രതൂൂനങൂൂളകൂൂ്ഊരജരമകികൂകൂണൂൂ്
തകൂൂൂസഹായഹസത്ംഒരികൂൂലകൂൂൂ
െിനീടൂൂികൂകൂണൂൂാണൂഗൗതംഗംഭീരരം
ഗകതൂൂതൂൂിയിരികൂൂൂനൂൂത.ൂഡലഹിയി
കലസരകൂൂാരആശൂപപതൂികളിരലകൂൂ്
വവറസ് വയൂാപനകതൂൂ പപൂതിരോധി
കൂൂൂനൂൂതിനൂകമഡികൂൂലഉപകരണങൂൂ
ളവാങൂൂാനഎംപിപപൂാരേശികവിക
സനഫണൂൂിലനിനൂ്ൂ50 ലകൂൂംരൂപകൂ
െി അനൂവേികൂൂൂനൂൂതായി ഗംഭീര പപൂ
ഖയൂാപിചൂൂൂ.ഉപകരണങൂൂളവാങൂൂാനപ
ണമികലൂൂനൂൂഡലഹിസരകൂൂാരികൂൂൂപപൂ
സത്ാവനയൂകെ അെിസൂൂാനതൂൂിലാ
ണൂ50ലകൂൂംരൂപഅനൂവേികൂൂൂനൂൂകത
നൂ്ൂഗംഭീരെേൂിറൂൂറിലൂകെവയൂകൂൂമാകൂൂി.ഇ
രതആവശയൂതൂൂിനായിരണൂൂാഴചൂമൂന
പംൂഗംഭീരഎംപിഫണൂൂിലനിനൂ്ൂ50ല
കൂൂംരൂപഅനൂവേിചൂൂിരൂനൂൂൂ.ഇരൊ
കെആകകതൂകഒരൂരൊെിയായിഉയ
രനൂൂൂ.ഇതിനൂപൂറകമഒരൂരൊെിരൂപ
കൂെി രൊവിഡികനതിരായ രോരാടൂൂ
തൂൂിനായിഗംഭീരഅനൂവേിചൂൂിരൂനൂൂൂ.
മാപതൂമലൂൂ,രണൂൂൂവരഷകതൂൂശമൂൂളവംൂ
പപൂധാനമപനൂൂൂിയൂകെകകരയഴസൂ്ഫണൂൂി
രലകൂ്ൂനലകി.രണൂൂൂവരഷകതൂൂശമൂൂ
ളംപൂരണമായംൂസംഭാവനനലകിയ
ഗംഭീറികൂൂൂനെപെികയവകയെികരോ
കെയാണൂആരാധകരസേൂീകരിചൂൂത.ൂഇ
തിനൂപിനൂൂാകലയാണൂഡലഹിയികല
സരകൂൂാരആശൂപപതൂികളകൂൂായി50ല
കൂൂംരൂപകൂെിഈസൂ്ൂൂൂഡലഹിയിലനി

നൂൂൂളൂൂഎംപിയായഗംഭീരഅനൂവേിചൂൂ
ത.ൂ
‘ഡലഹിമൂഖയൂമപനൂൂൂിഅരവിനൂ്ൂരകജൂ
രിവാളംൂഉപമൂഖയൂമപനൂൂൂിയംൂകൂടൂതല
പണംആവശയൂമാകണനൂൂ് പറയൂനൂൂൂ.
ഇതിനൂമൂനപൂപപൂാരേശികവികസന
ഫണൂൂിലനിനൂൂ്ഞാനഅനൂവേിചൂൂ50
ലകൂൂംരൂപവാങൂൂാനഅവരൂകെകന
തൂൂഈരോ സമൂൂതിചൂൂികലൂൂങൂൂിലംൂവീ
ണൂൂൂകൊരൂ50ലകൂൂംരൂപകൂെിഅനൂ
വേികൂൂൂകയാണ.ൂനിരപരാധികളായമ
നൂഷയൂരബൂദൂൂിമൂരടൂൂണൂൂകാരയൂമിലൂൂരലൂ.ൂ

ഈഒരൂരൊെിരൂപകൊണൂ്ൂമാസക്ൂക
ളംൂഏറൂൂവംൂഅതയൂാവശയൂമൂളൂൂഉപകര
ണങൂൂളംൂവാങൂൂാം.ഡലഹികൂ്ൂഅവര
രവണൂൂപതൂപപൂാധാനയൂംനലകൂകമനൂൂാണൂ
പപൂതീകൂൂ’–ഗംഭീരെേൂിറൂൂറിലകൂറിചൂൂൂ.
‘ഡലഹിയികലവിവിധആശൂപപതൂി
കളിലൂൂ ഉപകരണങൂൂളൂകെ ആവശയൂം
ഏറൂനൂൂ സാഹചരയൂതൂൂില കടൂതൂൂ
കൂൂാമംരനരിടൂനൂൂതായംൂകൂടൂതലൂൂപ
ണംരവണകമനൂൂൂംഡലഹിഉപമൂഖയൂമ
പനൂൂൂിമനീഷ്സിരോേിയയൂകെപപൂസത്ാ
വനകണൂൂൂ.രണൂൂാഴചൂമൂനപൂപപൂഖയൂാപി

ചൂൂ50ലകൂൂതൂൂിനൂപൂറകമ,പപൂാരേശിക
വികസനഫണൂൂിലനിനൂൂ്50ലകൂൂംരൂ
പകൂെിഅനൂവേികൂൂൂനൂൂൂ. രൊവിഡൂ
19രോഗികളൂകെചികിതൂൂയകൂൂൂൂംരോ
ഗികകളശൂപരൂൂഷികൂൂൂനൂൂവരകൂൂ് പപൂതി
രോധഉപകരണങൂൂളവാങൂൂാനംൂഈ
തൂകഉപരോഗികൂൂൂമരലൂ.ൂഇതൂമായി
ബനൂൂകപൂൂടൂൂ്അെിയനൂൂരആവശയൂങൂൂള
എകൂൂൂഓഫിസിലഅറിയികൂൂാനബ
നൂൂകപൂൂടൂൂവകരചൂമതലകപൂൂടൂതൂൂാനഅ
ഭയൂരഥികൂൂൂനൂൂൂ.ഈ ദൂരിതസമയതൂൂ്
ഡലഹിയികലജനങൂൂളൂകെരകൂൂമതൂൂി
നാണൂഅെിയനൂൂരപപൂാധാനയൂംനലരക
ണൂൂത’ൂ–കതൂൂിലഗംഭീരഎഴൂതി.

ലോ രി ച ന്്് 
വ ക 26 ല ക്്ം
ഇനൂൂൂയനബാഡമൂിൂൂൂണതാരവംൂപ
രിശീലകനൂമായപൂരലൂൂല രോപിചനൂൂ്
പപൂധാനമപനൂൂൂിയൂകെയംൂസംസൂൂാനസ
രകൂൂിരികൂൂൂയംൂ ദൂരിതാശേൂാസ നിധി
യിരലകൂ്ൂ26ലകൂൂംരൂപസംഭാവനന
ലകി.രൊവിഡൂപപൂതിരോധപപൂവരൂതൂൂ
നങൂൂളകൂൂായൂളൂൂസരകൂൂാരികൂൂൂപപൂവ
രതൂൂനങൂൂളകൂൂായാണിത.ൂ കചറികോ
രൂസംഭാവനസംസൂൂാനരേശീയദൂരി
താശേൂാസഫണൂൂിരലകൂൂൂനലകാനായ
തിലഅതിയായസരൂതൂഷമൂകണൂൂനൂൂ്
രോപിചനൂ്ൂപറഞൂൂൂ.
11ലകൂൂം പപൂധാനമപനൂൂൂിയൂകെകൊ
വിഡൂകകരയഴസൂ്ഫണൂൂിരലകൂൂൂം10ല
കൂൂംകതലൂങൂൂാനസരകൂൂാരികൂൂൂഫണൂൂി
രലകൂൂൂംഅഞൂൂൂലകൂൂംആപൂനൂൂസര
കൂൂാരികൂൂൂഫണൂൂിരലകൂൂൂമാണൂരോപി
ചനൂ്ൂനലകിയത.ൂ

കായികതാരങുുളുടെയുംസംഘെനകളുടെയും
സംഭാവനകൾഇങുുടന

ബിസിസിഐ- 51കോടി
ഓൾഇന്്്യഫ്ട്കോൾഫെഡകേഷൻ- 25ലക്്ം
കോക്്ിഇന്്്യ- 1കോടി
സച്്ിൻഫടൻഡ്ൽക്്ർ(ക്രിക്്റ്്്) 50ലക്്ം
സൗരവ്ഗാംഗ്ലി(ക്രിക്്റ്്്)- 50ലക്്ംര്പയ്ഫടഅരി
വിരാട്കോഹ്ലി(ക്രിക്്റ്്്)- രണ്്്കോടിര്പ
കോഹിത്ശർമ(ക്രിക്്റ്്്) 80ലക്്ം
സ്കരഷ്ഫേയ്ന(ക്രിക്്റ്്്) 52ലക്്ം
ഗൗതംഗംഭീർ(ക്രിക്്റ്്്)-രണ്്്കോടിര്പയ്ംരണ്്്വർഷഫ്ത്ശമ്്ളവ്ം
അനിൽക്ംഫ്ല്(ക്രിക്്റ്്്) -ത്രഫവളിഫ്പ്ട്ത്്ിയില്്
അജിങ്്്യരഹാഫന(ക്രിക്്റ്്്)- 10ലക്്ം
യ്വ്രാജ്സിംഗ്(ക്രിക്്റ്്്)- 50ലക്്ം
പി.വി.സിന്്്(ബാഡ്മിന്്്ൺ)- 10ലക്്ംര്പ
യ്സഫ്പഠാൻ,ഇർൊൻപഠാൻ(ക്രിക്്റ്്്)-

4000മാസ്ക്രൾ,ഭക്്ണസാധനങ്്ൾ
മിതാലിരാജ്(ക്രിക്്റ്്്)- 10ലക്്ം
സത്യൻഗ്ണകശഖരൻ(കടബിൾഫടന്്ീസ്)- 1.25ലക്്ം
നീരജ്കോക്പ(അത്ലറ്്ിക്സ്)- 3ലക്്ം
മ്ന്ഭരർ(ഷ്ട്്ർ)- 1ലക്്ം
ഗൗരിഫഷകോൺ(ഷ്ട്്ർ)- 11ലക്്ം
കരദാർജാദവ്(ക്രിക്്റ്്്)- ത്രഫവളിഫ്പ്ട്ത്്ിയില്്
അപ്ർവിചക്ദ്ല(ഷ്ട്്ർ)- 5ലക്്ം
ബജ്േംഗ്പ്നിയ(ഗ്സ്തി)- ആറ്മാസഫ്ത്ശമ്്ളം
ഹിമദാസ്(അത്ലറ്്ിക്സ്)- ഒര്മാസഫ്ത്ശമ്്ളം

ലോകത്്ിലെഏറ്്വം്വെിയലേരിലയന്്്മം്ബൈയിലെധാരാവിലയവിലേഷിപ്്ിക്്ാറ്ണ്്്.എന്്ാല്്,അതര്ലത്്ളലോ
അരിലം്വലല്ോആയലേരികള്്തൈ്സീെില്ണ്്്.തൈ്സീെിലെലേരികള്്ക്്്ഫലവെകള്്എന്്ാണ്പറയ്ന്്ത.്സിനിമയി
ല്്പറയ്ലപ്്ലെപിടിച്്്പറിക്്ാരം്കരിഞ്്ന്്ക്്ാരം്മാതര്മല്്,ഇവിലടയ്ള്്ത.്വെിയഅലോലോകങ്്ള്ലടയം്മയ
ക്്്മര്ന്്്മാഫിയകള്ലടയം്വിളനിെമാണ്ഫലവെകള്്.റിലോയിലെതപ്േസര്മായഒര്ലേരിസന്്ര്്േിക്്ാന്ള്്ഭാ
ഗയ്ംെഭിച്്്.ഭീരിദമായആയാതര്ലയക്്്റിച്്്.

ടറൂിന: രോകകതൂൂ ഏറൂൂ
വംൂവരൂമാനമൂളൂൂകായി
ക താരകമനൂൂ നിലയി
രലകൂൂ് യൂവൂൂൂസികൂൂൂ
രോരചൂൂൂഗല താരം
പകൂിസൂൂൂൂൂയാരൊ കോണാ
ളരോകൂതികൂൂൂനൂൂൂ.
കോണാളരോഎനൂൂ
ഫൂടരൂോളറൂകെ വരൂ
മാനം ഈ വരഷംത
കനൂൂ100രൊെിരോളര
(ഏകരേശം7641രൊെി
രൂപ)എനൂൂ മാപനൂൂൂികസം
ഖയൂയികലതൂൂൂം. ഇതൂവകര
യൂളൂൂകരിയറികലആകകവ
രൂമാനമാകംൂ‘വണബിലയൂന
രോളര’ മറികെകൂൂൂക. ഇ
രപൂൂളയൂകവൂൂൂസികൂൂൂതാ
രമായമൂപൂൂതൂൂിയഞൂൂൂകാ
രനഇംഗൂൂണൂൂികലമാഞൂൂ
സൂൂൂൂര യൂവണറൂൂഡംൂ
സക്പയിനികലറയ
ല മപഡൂിഡംൂ പി
നൂൂിടൂൂാണൂഇറൂൂലി
യികലതൂൂിയത.ൂ
രൊവിഡൂ
മൂലംഈസീ
സണില യൂ
കവൂൂൂസില
നിനൂൂൂളൂൂ
പപൂതിഫല
തൂൂില 42.33 ലകൂൂം
രോളര(ഏകരേശം32രൊെിരൂപ)കൂറയകൂൂൂാനപകൂിസൂൂൂൂൂയാ
രൊസമൂൂതിചൂൂിടൂൂൂകണൂൂങൂൂിലംൂആകൂറവൂ100രൊെിയിരലകൂൂൂളൂൂ
കൂതിപൂൂിനൂതെസൂൂമാകികലൂൂനൂൂൂപപൂശസത്സാമൂൂതൂൂികപപൂസി
ദൂൂീകരണമായരോബസൂ്റിരപൂൂരടൂ്ൂകചയതൂ.ൂ
കൂൂബൂപപൂതിഫലതൂൂികൂൂൂകാരയൂതൂൂിലഅരജൂൂൂീനതാരംലയ
ണലകമസൂൂികൂൂൂ (8.4രൊെിരോളര)പിനൂൂിലാണൂ പകൂിസൂൂൂൂൂയാ
രൊ.എനൂൂാല,പപൂതിഫലതൂൂിനൂപൂറരമയൂളൂൂപരസയൂവരൂമാന
തൂൂിലംൂപബൂാനഡൂവരൂമാനതൂൂിലംൂകമസൂൂിഉളകപൂൂകെയൂളൂൂഎ
തിരാളികള പകൂിസൂൂൂൂൂയാരൊയകൂൂൂൂബഹൂദൂരംപിനൂൂിലാണ.ൂ പകൂി
സൂൂൂൂൂയാരൊഎതൂൂിയരശഷംയൂകവൂൂൂസികൂൂൂവരൂമാനതൂൂിലംൂ
40%വരധനയൂണൂൂായി.വനകൂൂിയൂകെപബൂാനഡൂഅംബാസഡ
കറനൂൂനിലയിലഓരോവരഷവംൂവനതൂകയാണൂകോണാള
രോയകൂൂൂൂലഭികൂൂൂനൂൂത.ൂഇതിനൂപൂറരമയാണൂസിആര7എ
നൂൂപബൂാനഡിലപൂറതൂൂിറകൂൂൂനൂൂവസപ്തൂങൂൂള,കചരിപൂ്ൂ,പഴസൂ
നലകകയരഉലപനൂൂങൂൂളഎനൂൂിവയിലനിനൂൂൂളൂൂവനവരൂമാ
നം.കൂൂബൂപപൂതിഫലംരവകണൂൂനൂൂൂവചൂൂാലംൂഇതിലനികനൂൂലൂൂാം
ഓരോവരഷവംൂപകൂിസൂൂൂൂൂയാരൊയകൂൂ്ൂ9.10രൊെിരോളര(ഏക
രേശം695രൊെിരൂപ)വരൂമാനമൂണൂൂാകൂൂാം.
യൂഎസ്രോളഫൂതാരംവെഗരവൂഡസൂംൂ(2009)പപൂഫഷന
ലരോകസൂിങൂതാരംരലൂൂയഡൂൂകമയൂകവതറൂമാണൂ(2013)ക
രിയരവരൂമാനതൂൂില100രൊെിരോളരപിനൂൂിടൂൂമൂനകായി
കതാരങൂൂള.ആരനടൂൂതൂൂികലതൂൂൂരപൂൂളഫൂടരൂോളിലനിനൂൂൂ
ളൂൂആേയൂതാരമായിപകൂിസൂൂൂൂൂയാരൊമാറംൂ.

ടൊണാൾഡോ(വാർഷികവരുമാനം2019)
യുടവനുുുസ്പുപതിഫലം-6.50ഡോെിഡോളർ
(ഏകഡേശം497ഡോെിരുപ)
പരസുയവരുമാനം-4.41ഡോെിഡോളർ
(ഏകഡേശം338ഡോെിരുപ)

ടി-20  ലോ ക ക പ്്് മ് ൻ നി ശ്് യ പ്ര കാ രം: ഐസിസി 
ദൂബായ:ൂഒരടൂൂബറിലംൂനവംബറിലൂമായിഓസര്പൂെലിയയിലൂൂനെരകൂൂണൂൂെി20
രോകകപൂൂ്മൂനൂൂനിശൂൂയപപൂകാരംതകനൂൂനെകൂൂൂകമനൂൂ്അനൂൂാരാഷ്പെൂപകൂികൂൂറൂൂ്
കൗണസിലവയൂകൂൂമാകൂൂി.കൊവിഡൂ19വവറസ്രോഗബാധയൂകെപശൂൂാതൂൂ
ലതൂൂിലൂൂഓസര്പൂെലിയയികലസൂൂിതിഗതികളൂൂവിലയിരൂതൂൂിയരശഷകമരോക
കപൂ്ൂസംബനൂൂിചൂ്ൂഅനൂൂിമതീരൂമാനകമടൂകൂൂൂഎനൂൂൂംഐസിസിപറഞൂൂൂ.
പപൂാരേശികസംഘാെകസമിതി,അധികൂതരൂമായിസൂൂിതിഗതികളൂൂവിലയി
രൂതൂൂൂനൂൂൂകണൂൂനൂൂൂംഅതൂതൂെരൂകമനൂൂൂംഐസിസിവയൂകൂൂമാകൂൂി.ഒരടൂൂബരൂൂ18
മൂതലൂൂനവംബരൂൂ15വകരനെരകൂൂണൂൂടൂരൂൂണകമനൂൂൂൂമായിനിലവികലസാഹചരയൂ

തൂൂിലൂൂ മൂരൂനൂടൂൂൂരോകൂകയാകണനൂൂൂംഐസിസി വാരൂൂതൂൂാകൂൂൂറിപൂൂിലൂൂ പറ
ഞൂൂൂ.ഓസര്പൂെലിയയികലസൂൂിതിഗതികളൂൂകമചൂൂകപൂൂടൂൂികലൂൂങൂൂിലൂൂെി20രോകകപൂ്ൂ
അടൂതൂൂവരൂൂഷരതൂൂകൂ്ൂമാറൂൂികവകൂൂൂകമനൂ്ൂറിരപൂൂരൂൂടൂൂൂകളൂണൂൂായിരൂനൂൂൂ.
എനൂൂാലൂൂ2022ലൂൂെി20രോകകപൂൂിനൂഇനൂൂൂയരവേിയാവൂനൂൂതിനാലൂൂഒരൂവ
രൂൂഷംരണൂൂ്രോകകപൂൂ്നെരതൂൂണൂൂഅവസൂൂവരൂകമനൂൂതിനാലൂൂഈവരൂൂഷംത
കനൂൂടൂരൂൂണകമൂ്ൂൂനെതൂൂാനാണൂഐസിസിആരോചികൂൂൂനൂൂത.ൂനെതൂൂാനാവാ
തൂൂസാഹചരയൂംവനൂൂാലൂൂഓസര്പൂെലിയകൂ്ൂഅനൂവേിചൂൂെി20രോകകപൂ്ൂനഷൂൂമാ
കംൂ.

നയൂൂഡലഹി:2027കലഏഷയൂനകപൂൂ്ഫൂടരൂോളിനൂൂ്ആതിഥയൂം
വഹികൂൂാനഇനൂൂൂയയംൂപശൂമികൂൂൂനൂൂൂ.ഇനൂൂൂയ2027ഏഷയൂനകപൂൂി
നായിബിഡൂകചയൂൂൂംഎനൂ്ൂഓളഇനൂൂൂയഫൂടരൂോളകഫഡരറ
ഷനതകനൂൂയാണൂഅറിയിചൂൂത.ൂഇനൂൂൂയകയകൂൊകതസൗേിഅ
രറബയൂമാപതൂമാണൂ2027ഏഷയൂനകപൂൂിനായിഇതൂവകരഎഎ
ഫൂസികൂ്ൂബിഡൂസമരപൂൂിചൂൂിടൂൂൂളൂൂത.ൂ
രനരകതൂൂമാരചൂൂ്30വകരആയിരൂനൂൂൂഏഷയൂനകപൂൂിനായി
ബിഡൂസമരപൂൂികൂൂാനൂളൂൂഅവസാനതീയതി.എനൂൂാലകൊ
കോണയൂകെസാഹചരയൂതൂൂിലആതീയതിഎഎഫൂസിമൂനൂ്ൂ
മാസരതൂൂകൂ്ൂനീടൂൂിയിരൂനൂൂൂ.ജൂണ30വകരരാജയൂങൂൂളകൂ്ൂ2027
ഏഷയൂനകപൂൂിനായിഅരപകൂൂസമരപൂൂികൂൂാം.

ടസകുസ്പാർടുുി:
സിറുുിതാരം
കുരുകുുിൽ
ലണൂൂന∙കൊരോണവവറസ്
വയൂാപനതൂൂികൂൂൂ പശൂൂാതൂൂല
തൂൂില രോകമാകക ദൂരിതമ
നൂഭവികൂൂൂരപൂൂള,പബൂിടൂൂീഷ്സ
രകൂൂാരഏരകപൂൂടൂതൂൂിയരോ
കഡൂൗണ ചടൂൂങൂൂളൂൂ ലംഘിചൂ്ൂ
വലംഗികകൊഴിലാളികളൂമാ
യിപാരടൂൂിനെതൂൂിയമാഞൂൂസൂൂൂൂര
സിറൂൂിതാരംവകലവാലകൂൂര
വിവാേകൂൂൂരൂകൂൂില.വിവാേന
െപെിയിലതാരംരഖേംപപൂകെി
പൂൂിചൂൂതിനൂപിനൂൂാകലസംഭവ
കതൂൂകൂൂൂറിചൂ്ൂഅരനൂേഷണംന
െതൂൂൂകമനൂ്ൂ വയൂകൂൂമാകൂൂി മാ
ഞൂൂസൂൂൂൂരസിറൂൂിഅധികൂതരരം
ഗകതൂൂതൂൂി. ഇരൊകെ, വാല
കൂൂറികനതികരഅചൂൂെകൂൂനെപ
െികൂൂൂംവഴികതളിഞൂൂൂ. രാജയൂ
കൊനൂൂാകകകൊരോണവവ
റസികനതികര രോരാടൂരപൂൂ
ളവാലകൂൂറികൂൂൂഭാഗതൂൂൂനി
നൂൂൂണൂൂായപപൂവരതൂൂിശരിയാ
യികലൂൂനൂ്ൂമാഞൂൂസൂൂൂൂരസിറൂൂിപപൂ
സത്ാവനയിലഅറിയിചൂൂൂ.
രോകഡൂൗണചടൂൂങൂൂളകാ
റൂൂിലപൂൂറതൂൂിവാലകൂൂരകചഷ
യറികല തകൂൂൂ വസതിയില
പാരടൂൂിനെതൂൂിയവിവരംപബൂിടൂൂ
നികല സണ േിനപൂൂപതൂമാണൂ
പൂറതൂൂൂവിടൂൂത.ൂ വാലകൂൂറംൂ
അരദൂൂഹതൂൂികൂൂൂ സൂഹൂതൂൂൂ
കൂൂളംൂ പണം നലകി രണൂ്ൂ
വലംഗിക കൊഴിലാളികകള
വീടൂൂികലതൂൂികചൂൂനൂൂാണൂസണ
റിരപൂൂരടൂ്ൂകചയതൂത.ൂപകൂിമിരൊ
ളജി വിേയൂാരഥി കൂെിയായ
21കാരിഎസര്ൊരടൂ്ൂലൂയിസ,്
24 വയസൂൂൂളൂൂ ഒരൂ പബൂസീലൂ
കാരിഎനൂൂിവരാണൂവാലകൂൂ
റികൂൂൂ ഫൂൂാറൂൂികലതൂൂിയത.ൂ രാ
പതൂി 10.30നൂ എതൂൂിയഇരൂവ
രംൂപൂലരകചൂൂരണൂൂൂമണിരോ
കെയാണൂഇവികെനിനൂ്ൂമെങൂൂി
യകതനൂൂായിരൂനൂൂൂറിരപൂൂരടൂ്ൂ.

ലീഗുകളുടെ
സമയംനീടുുാൻ
ഫിഫ
സൂറിചൂൂ്: കൊവിഡൂ 19
വവറസ് രോഗബാധയൂകെ
പശൂൂാതൂൂലതൂൂിലൂൂ വിവിധ
രാജയൂങൂൂളികല ഫൂടരൂോളൂൂ
സീസണൂകളൂൂ സംബനൂൂിചൂൂ്
സൂപപൂധാന പപൂഖയൂാപനതൂൂി
കൊരൂങൂൂിഫിഫ.നിലവികല
സീസണൂൂ അനിശൂൂിതകാല
രതൂൂകൂ്ൂനീടൂൂാനാണൂഫിഫയൂ
കെതീരൂമാനകമനൂൂാണൂസൂച
ന.ഓരോരാജയൂകതൂൂയംൂഫൂ
ടരൂോളൂൂ സീസണൂകളൂൂ എ
രപൂൂളൂൂഅവസാനിപൂൂികൂൂണ
കമനൂൂ് അതാതൂ രാജയൂങൂൂളി
കലരേശീയഫൂടരൂോളൂൂസം
ഘെനകളൂൂകൂൂ് തീരൂമാനി
കൂൂാം.
രവനലൂൂകൂൂാലപെൂാനൂൂസഫ്രൂൂ
ജാലകംനീടൂൂൂനൂൂതികനകൂൂൂറി
ചൂൂൂംജൂണൂൂ30നൂകരാരൂൂകാലാ
വധിതീരൂൂനൂൂകളികൂൂാരൂകെക
രാരൂൂനീടൂൂൂനൂൂതികനകൂൂൂറിചൂൂൂം
ഫിഫ ആരോചികൂൂൂനൂൂൂണൂൂ്.
അടൂതൂൂരണൂൂ്േിവസതൂൂിനൂ
ളൂൂിലൂൂഇതൂസംബനൂൂിചൂൂ്ഫി
ഫഔരേൂോഗികപപൂഖയൂാപനം
നെതൂൂൂകമനൂൂാണൂസൂചന.
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കൊടുുയം:മീൻുുേിടുുാനിലുു;ഉളുുതിനു
തോളുുുനുുേെപുുുറതുുുനിനുുുേടുു
മരങുുളിൽുു മീൻുുരിെികുുാൻുു കോ
കുനുുവർുുകുുുേിടുുുനുുമീനാണുവി
രണിയിൽുുഉളുുത.ുകൊെി(തവളുു
കുുാേണുുൻുു),അയല,നകുതുലി
തോെി,ോരൽുു,കവളാരാരകുഞുു്,
േണുുൻുുതിരുവഎനുുിവയാണുേഴി
ഞുുദിവസംലഭിചുുത.ുകനരതതുു100രു
രയകുുുുവിറുുിരുനുുകൊെികുു്ഇരടുുിയാണു
വില.
അതിനാൽുുമീൻുുേചുുവെകുുാർുുകോഡരിേി
ൽുുതണൽുുരറുുിയാണുവിൽുുപുുന.കുടുുംകുെി
യുളുുവിൽുുപുുനയകുുുുംനിയപനുുുണമുണു്ു.ോ
യൽുുമതുുുയലഭയുതയംുകുറഞുുിടുുുണു്ു.െണുുി
നുേികോ600രുരവതരവിലയുണു്ു.വലിയ
കോടുുുേളിൽുുതൊണുുുവരുനുുമീനുേളിൽുു
കേരചുുുരയാണുതാരം.േികോയകുു്ു300രുര
യാണുവില.തനയമുീൻുുേികോയകുു്ു900രുര
വിലവരംു.ശാസത്ാംകൊടുുഉൾുുതപുുതെയുളുു
കമഖലേളിൽുുമതുുിയുതെവില300വതരതയ
തുുി.നലുുമതുുുയങുുൾുുേിടുുാതായകൊതെ

കൊഴിയിറചുുികുുും കോതുുിറചുുികുുുംആവ
ശയുകുുാകരതറയാണ.ു
നാടുുുപരുകദശങുുളിൽുുരലയിെതുുും200രു
രയകുുു് 600 പഗുാം ൈീഫുതോതിേളുതെവി
ൽുുപുുനയംുആരംഭിചുുിടുുുണുു്. േഴിഞുു ദിവ
സംകേര,ചുരമീനുേൾുുവിറുുതുേികോയകുു്ു
650രുരയകുുുാണ.ുഅകതസമയം,ഇനുുതല
തനയമുീനു650രുരയംു.േഴിഞുുദിവസങുു
ളിൽുുകേര,ചുരമീനുേളംുതനയമുീനംുമാപതു
മാണുഎതുുിയിരുനുുത.ു

റോക്്്ഡൗണ്്
മാറിയാല്്
സിയാല്്കറഡി
തനടുമുുാകശരി:കോകു്ുഡൗ
ണിൽുുഒനുുുകുെിതയാതറടു
കുുുേയാണുസിയാൽുു. കോ
േതുുിതലതതനുുഏറുുവംുമി
േചുുകസവനംനൽുുകുനുുവി
മാനതുുാവളംആോൻുുകവ
ണുുി.അതിനുകവണുുകോലി
േൾുുഎലുുാംപുർുുതുുിയാകുുി.
കോകുു്ഡൗൺുു മാറിയാലുെ
ൻുു24മണികുുുർുുസർുുവീസി
നുവിമാനതുുാവള റൺുുകവ
തയാറായി. പുതുതായി നി
ർുുമികുുുനുു2ൊകുസികവലി
ങുുുേളുതെനിർുുമാണംമാപതു
മാണുഇനിപുർുുതുുിയാോ
നുളുുത.ു
കോകുു്ഡൗൺുു പരുഖയുാര
നതുുിനുമുകമുുറൺുുകവയി
തല കോലിേതളലുുാംസിയാ
ൽുുപുർുുതുുിയാകുുിയിരുനുുു.
റൺുുതവയിൽുു2നിരൊർുുവി
രികുുൽുു,ബലറുുിങുസംവിധാ
നങുുൾുു മാറുുിസുുാരികുുൽുു

തുെങുുിയവതയലുുാം നിശുുി
തസമയതുുിനുമുകമുുപു
ർുുതുുിയാകുുി. കോകുു്ഡൗ
ൺുുരിൻുുവലിചുുാൽുുഒരാഴെു
യകുുുുളുുിൽുുതുുതനുുൊകുസി
കവ നിർുുമാണവംുപുർുുതുുി
യാകുുും.
ഇതിനു കവണുുി റൺുുതവ
യുതെ പരുവർുുതുുനം തെസ
തപുുടുകതുുണുുതിലുു.മാർുുചു്ു29
മുതൽുുനിലവിൽുുവരുനുുകവ
നൽുുകുുാലസമയവിവരപുുടുുി
േപരുോരം24മണികുുുറംു
വിമാനതുുാവളതുുിതുുു പരു
വർുുതുുനം മുൻുുകുടുുികുുണുു്
വിമാനകുുമുുനിേൾുുതങുുളു
തെപുതുകുുിയസമയങുുൾുു
പേുമതപുുടുതുുിയിരുനുുു.
കോകുു്ഡൗൺുു രിൻുുവ

ലിചുുാലുെൻുുഅതുമാറുുാതത
സർുുവീസുേൾുു ആരംഭി
കുുും.നിലവിൽുു14വതരയാ
ണുകോകു്ുഡൗൺുു.

മറയുർുു:സംസുുാനതതുുപരുധാനശീ
തോലരചുുകുുറികേപനുുുമായോനുുലുുു
രിൽുു നിനുു് രചുുകുുറി തമിഴനുാടുുികല
കു്ു.പരുകദശതു്ുനിനുുുംരചുുകുുറിേൾുു
സംഭരികുുാൻുുനിയമിചുുിടുുുളുുസർുുകുുാ
ർുുഏജൻുുസിേൾുുസംഭരണംോരയുകുു

മമായിനെതുുാതുുതുമുലമാണിത.ുേീ
ഴാനുുുർുു,ോനുുലുുുർുുആെിവയൽുുതുെ
ങുുിയപഗുാമങുുളിലായിഏകുുർുുേണ
കുുിനാണു ൈീൻുുസ,് േയുാകൈജു തുെ
ങുുിയരചുുകുുറിേൾുുകുഷിതെയതുിരി
കുുുനുുത.ു എനുുാൽുു കോകഡുൗണി
കോെനുൈനുുിചുു് വിളേതളലുുാം വാ
ങുുാൻുുആളിലുുാതതനശികുുുനുുഅവ
സുുയുമുണുുായി.ഈസാഹെരയുംമു
തലാകുുിയാണുഇെനിലകുുാർുുവിലയി
െിചു്ുരചുുകുുറിേൾുുസംഭരിചു്ുതമിഴനുാ

ടുുിതലമധുര,തോളുുാചുുിതുെങുുിയമാ
ർുുകുുറുുുേളിതലതുുിചുു് വിൽുുകുുുനുുത.ു
ഈരചുുകുുറിേളാണുതിരിതേതുശു
ർുു,എറണാകുളംകോലുളുുമാർുുകുുറുുു
േളിതലതുുിചുു് കോകുു്ഡൗൺുു ോര
ണംരറഞു്ുനാലിരടുുിവിലയകുു്ുവിറുു
ഴിചു്ുവരുനുുത.ു
സംസുുാനതതുുരചുുകുുറിഉതരുാദി
പുുികുുുനുുേർുുഷേനംുവാങുുുനുുഗു
ണകോകുുാവിനംു േനതുു നഷുുമാ
തണങുുിലംു തമിഴനുാടുുിതലതുുിചുു് വി

ൽുുപുുനനെതുുുനുുവയുാരാരിേൾുുകുുും
ഇെനിലകുുാർുുകുുുംതൊളുുലാഭം.പരു
തിസനുുിതരണംതെയുുാനായിപരുകദ
ശതുു് നിനുുു രചുുകുുറിേൾുു സംഭരി
കുുാൻുു നിയമിചുുിടുുുളുു കോർുുടുുികൊ
ർുുപ,ുവിഎഫരുിസിതേകോലുളുുസം
രംഭങുുൾുുോരയുകുുമമായിപരുവർുുതുുി
ചുുാൽുുമാപതുകമവിലകുുയറുുവംുഇെനില
കുുാരുതെചുഷണവംുതെയാൻുുസാ
ധികുുുതവനുുാണുേർുുഷേർുുരറയുനുു
ത.ു

ഇട്ക്്ിപച്്ക്്റിതമിഴ്നാട്്ിലലക്്്

പൊള്്്ന്്വിലയില്്മീന്്

വീട്്ിലെസവ്ര്്ണത്്ില്്നിന്്്
ലോകംകീഴടക്്ിയമണപ്്്റം

തോചുുി: തോകറാണ വയുാര
നതതുു തുെർുുനുു് കലാേതമ
ങുുും പരുതിസനുുിയിലായി
രികുുുനുു സാഹെരയുതുുിൽുു
കഡാ. കൈാൈി തെമുുണുുുർുു
ജീവനകുുാർുുകു്ുശമുുളവർധ
നവുപരുഖയുാരിചുുു.
ശമുുളവർധനയെകുുമുളുു
ആനുകുലയുങുുൾുു മരവിപുുി
കുുുനുുനെരെിേളികലകുു് മ
റുുുളുുേമുുനിേൾുുേെകുുാൻുു
സാധയുതയുളുു സാഹെരയു
തുുിലാണു ൈിസിനസേ്ാര
നംു ോയിേതാരവംു ജീവ
ോരുണയു പരുവർുുതുുേനുമാ
യകഡാ.കൈാൈിതെമുുണുുു
ർുുമാതുോരരമായസമീരന
വുമായി മുകനുാുടുുു വനുുിരി
കുുുനുുത.ു
തെമുുണുുുർുു ഇുുുർുുനാഷ
ണൽുുജവുകലുുഴസു,്തെമുുണുുുർുു
തപുേഡിറുു്സ് ആൻഡു ഇ
ൻുുതവസുു്ുുതമുു്ു ലിമിറുുഡ,ു
കൈാൈിതെമുുണുുുർുുെിറുു്സ്

ബപുരവറു്ുലിമിറുുഡ,ുകൈാൈി
തെമുുണുുുർുുനിധിലിമിറുുഡ,ു
കൈാൈിൈസാർുു,ഓകസുിജ
ൻുുറികസാർുുടസു,്കൈാൈിടു
ർുുസ്ആൻുുഡുപെുാവൽുുസ,്ഫി
ജിോർുുടു്ുഎനുുീേമുുനിേളി
ലായി കൈാൈി തെമുുണുുുർുു
ജീവനകുുാരിൽുുഒരുവിഭാഗ
തുുിനാണുആദയുഘടുുതുുിൽുു
ശമുുളവർധനവുലഭികുുുേ
തയനുു്തെയർുുമാനംുമാതന
ജിങുഡയറകറുുുറുമായകഡാ.
കൈാൈി തെമുുണുുുർുു അറി
യിചുുു.
ജീവനകുുാരുതെആതുുാ

ർുുഥമായ കസവനങുുൾുുകുുു
ളുുഅംഗീോരംകുെിയാണി
തതനുുുംആരതഘുടുുങുുളിൽുു
േമുുനിതയതാങുുിനിർുുതുുു
നുുജീവനകുുാരുതെകുതെയാ
ണുനിൽുുകകുുണുുതതനുുുംേ
മുുനിയുതെഎചു്ുആർുുകമധാ
വി രാജൻുു കമകനാൻുു രറ
ഞുുു.

ോങ്്്കൾഇനി
10മ്തല2വകര
നയുുഡൽഹി: തൊവിഡ-ു19
ബവറസ്രെരുനുുസാഹെരയു
തുുിൽസംസുുാനതതുുൈാങുുു
േളുതെപരുവർതുുനംരാവിതല
10മുതൽഉചുുയകുുു്2വതരയാ
കുുി.കോകു്ുഡൗണിതനതുുുെർ
നുു്കനരതതുുതതനുുൈാങുുുേ
ളുതെപരുവർതുുനങുുൾകു്ുനിയ
പനുുുണം ഏർതപുുടുതുുിയിരു
നുുു.ഇനുുതലമുതൽൈാങുുുേ
ളുതെപരുവർതുുനസമയംപുന:
പേുമീേരിചുുതായി എസഎ്ൽ
ൈിസിഅറിയിചുുു.

എഫപ്ിഐ:നിറഷ്്പ
പരിധിഉയർത്്ി

മംുബൈ: വികദശകോർടുു്കോ
ളികോനികകുുരേർകുു്ഇനുുുയ
ൻഓഹരിവിരിണിയിതലവി
വിധ കമഖലേളിൽ വാങുുാവു
നുുഓഹരിേളുതെരരിധിഉയർ
തുുി. നാഷണൽ തസേയുുരിറുുി
തഡകപുുസിറുുറിലിമിറുുഡ(ുഎൻ
എസഡ്ിഎൽ),തസൻപെുൽതഡ
കപുുസിറുുറിസർവീസസ്ലിമിറുു
ഡു(സിഡിഎസഎ്ൽ)എനുുിവ
യാണു രരിധി ഉയർതുുിയത.ു
െിലഓഹരിേളിൽവികദശനി
കകുുരരുതെനികകുുരരരിധി
100ശതമാനംേവിഞുുസാഹ
െരയുതുുിലാണുനെരെി.

15ജി15എച്്്;
കാലാവധിനീട്്ി

നയുുഡൽഹി: ആദായനികുതി
ൈാധേമലുുാതുുവർനൽകേണുു
15ജി,15എചു്ുകോമുേൾസമ
ർപുുികകുുണുുതിയതിനീടുുി.ഉര
കോകുുാകുുൾകുുുകോമുേൾ
സമർപുുികുുാൻജുൺ30വതര
യാണു കേപനുുു പരുതയുകുുനികു
തി കോർഡുസാവോശംഅ
നുവദിചുുത.ു

പി.ബി.ബാലു

അചുുതുുുസവുപനുതുുിനുനാതളയു
തെവിഷൻുുനൽുുേിമേൻുുരണിതു
യർുുതുുിയൈിസിനസ്സാപമുാജയും.
വി.രി.നനുുകുമാർുുഎനുുവിഷനറി
യുതെ കനതുതവുതുുിൽുു മണപുുുറ
തുുിതുുുൈിസിനസ് കോേംസവു
ർുുണവായരുേൾുുകുുപുുുറമുളുുവിര
ണിേളികലകുു് വിശാലമാകുകുപു
ൾുുമുനുുാമതതുുതലമുറയാണുഈ
കമഖലയിൽുുകനടുുംതൊയുുുനുുത.ു
ഇനുുുയയകുുു്സവുാതപനുുുുയംേിടുുിര
ണുു്വർുുഷംേഴിഞുുകപുുൾുുആരം
ഭിചുുതാണു മണുുപുുുറം, അതായതു
1949ലാണുതുശുർുുജിലുുയിതലവല
പുുാടു ദീർുുഘദർുുശിയായസംരംഭേ
ൻുുവി.സി.രതുുനാഭൻുുമണപുുുറം
ഫിനാൻുുസിനു തുെകുുമിടുനുുത.ു
നാടുുുോർുുകുു്കവണുുിവിശവുസുുമാ
യഒരുധനോരയുസുുാരനം.നാെി
തുുുവളർുുചുുഇതുരണുുുമായിരുനുുു
അകദുുഹതുുിതുുുമനസിൽുു.
1986വതരഒരുഓഫീസംുമുനു്ു
ജീവനകുുാരംുആയിരതുുിനുതാ
തഴ ഉരകോകുുാകുുളംു മാപതും ഉ
ണുുായിരുനുു മണപുുുറതുുിതുുു ഇ
നുു്ഇനുുുയയിതലഒനുുാമനാണുവി
ശവുാസയുതയിൽുു വളർുുചുുയിൽുു ഉര
കോകുുാവിതുുുമനസറിഞുു്കസ
വനങുുൾുുനൽുുകുനുുോരയുതുുിൽുു.
മണപുുുറതുുിനുഇനുുുയഒടുുാതേ,28
സംസുുാനങുുളിലംുമറുു്കേപനുുുഭര
ണപരുകദശങുുളിലുമായി4,200ശാ
ഖേളുണുു്.അവിതെ 25,000കലതറ
തൊളിലാളിേൾുുഏേകദശംകൊെി
േളുതെസമുുതുുാണുബേോരയും
തെയുുുനുുത.ു1986ൽുുമേൻുുവി.രി.
നനുുകുമാർുുതനടുങുുാെിൈാങുു്ഓ
ഫീസറായിരുനുുുഅനുു്അവിതെ
നിനുു് രാജിവചുു് സംരംഭതുുിതുുു
സാരഥയും ഏതറുുടുകുുുനുുിെതുുുനി
നുുാണുവിജയപരുയാണംആരംഭി
കുുുനുുത.ു

വിജയംകുറിചുുമാറുുങുുളുു
മാറുനുുോലതുുിനംുആവശയു
ങുുൾുുകുുുംഅനുസരിചുു്അകദുുഹം
മണപുുുറതുുിതുുുൈിസിനസ്ബവ
വിധയുവതേുരിചുുു. അതുവഴി സവു
ർുുണതുുിൽുുമാപതുംകേപനുുുീേരിചുുിരു
നുുരീതിമാറുുിതയടുതുുു.അവിതെ
നിനുുാണുമണപുുുറംഇനുുുയൻുുപൈുാ
ൻഡാവുനുുത.ു ബമകപുോഫിനാ
ൻുുസ,്എസഎ്ംഇ,വീടുവാഹനവാ
യരുേൾുു എനുുിങുുതന രല രംഗ
ങുുളിൽുുമുൻുുനിരയിലാണുമണപുുു
റം.ഫാമിലിൈിസിനസ്എനുുതിന
പുുുറംതപുരാഫഷണൽുുമിേവുളുുഒ
രുൈിസിനസ്പരുുപുുായിമാറിയമ
ണപുുുറതുുിതുുു വിജയ രഹസയു
വംു കനതുതവുതുുിതുുു വയുതയുസത്
തതതനു.ു
ബമകപുോഫിനാൻുുസ,് വാഹന-
ഭവനവായരു,തെറുേിെ-ഇെതുുരം
വയുവസായങുുൾുുകുു് വായരു, ഇ
ൻുുഷവുറൻുുസ്കപുൈാകുുിങുതുെങുുിഒ
കടുുതറപുതിയൈിസിനസുേൾുുതു
െങുുി.അവിതെതയലുുാം നലുു രീതി
യിൽുുതുെകുുംകുറികുുാനായി.തെ
ബനുുയിതലഏതറപരുതിസനുുിേ
ളുണുുായിരുനുുആശിർുുവാദു ബമ
കപുോഫിനാൻുുസ്എനുുേമുുനിതയ
ഏതറുുടുതുുുതൊണുുാണുബമകപുോ
ഫിനാൻുുസ്രംഗകതുുകുു്പരുകവശി

ചുുത.ുആേമുുനിലാഭതുുി
ലാതയനു്ുമാപതുമലുു,ഇനുുുയ
യിതല ബമകപുോഫിനാ
ൻുുസ് േമുുനിേളിൽുു ആ
റാംസുുാനതുുുമാണ.ു
കേരളതുുിൽുു നിനുു്ഇ
നുുുയയുതെസാമുുതുുിേത
ലസുുാനകതുുകുു് സുവ
ർുുണരാത തീർുുതുു ഒരു
സാപമുാജയുമായിമാറുനുുതി
നുരിനുുിൽുുമുനുുരരതിറുുാ
ണുുിതുുുഅകുുീണമായ പരുയതുന
മുണുു്.സവുർുുണപുുണയംജനപരുിയ
മാകുുിയതിതുുു രിനുുിൽുു  പരുവ
ർുുതുുിചുുബുദുുികേപനുുുമാണു  മണ
പുുുറംഫിനാൻുുസിതുുുഎംഡിയംു
സിഇഒയംുആയനനുുകുമാർുു. ഇ
കപുുൾുു നികകുുരേർുുകുു്അപരുതീ
കുുിത ലാഭമാണു മണപുുുറം ന
ൽുുകുനുുത.ു നികകുുരേരിൽുു രല
രംുസാധാരണരശുുാതുുലതുുിൽുു
നിനുുുംവനുുവരാതണനു്ുമാപതുമലുു,
ഇകപുുൾുു െിനുുികുുാൻുു േഴിയുനുു
തിനുമപുുുറംവരുമാനതുുിനുഉെമ
േളുമാണ.ു എലുുാവരുതെയംു സവു
നുും േമുുനി അതാണു മണപുുുറ
തുുിതുുുവിശവുാസയുത.
1992ൽുു ഇൻുുകൊർുുപുുകററുു് തെ
യതുേമുുനിയുതെഐരിഒലിസുുുുി
ങു1995ൽുുനെനുുു.അനുു്10രുര
മുെകുുിയവരുതെബേയിൽുുഇനുുു
ളുുതു 40 ഓഹരിേളാണ.ു അതി
തുുുമുലയുമാേതടുുഅനുദിനംകു
ടുനുുു.മിേചുുലാഭംനൽുുേിതയനുു്
േരുതി,േമുുനിവർുുഷം കൊറംു
ഓഹരിേൾുുകുു്നൽുുകുനുുലാഭവീ
തംനൽുുോതിരികുുുേയംുതെയുുു
നുുിലുു.ഓഹരിവിരണിയിൽുുഏ
റുുവംുകുടുതൽുുസമുുതുു്സുഷുുിചുു
മിേചുു 20 േമുുനിേളുതെ രടുുിേ
യിൽുു13ാംസുുാനമാണുമണപുുുറ
തുുിന.ു

സവുരുുണവായപുയിലുു
ഒരുകോരുുപുുകററു്ുമാതുക
ഇനുുുയയുതെസവുർുുണവായരുകമ
ഖലവിേസനതുുിതുുുതൊടുമുെി
യിതലതുുിയിരികുുുേയാണ.ു രല
രംുോലങുുളായിനിലനിനുുിരുനുു
വിലകുുുേൾുുവലിതചുുറിഞുു്സവുർ
ണംരണയംതവചു്ുരണംേെംവാ
ങുുുനുുു.മാപതുമലുു,സവുർുുണവായരു
നൽുുകുനുു എൻുുൈിഎഫസുിേൾുു
ഓഹരിവിരണിയിലംു തങുുളുകെ
തായമുപദുരതിപുുിചുുുേഴിഞുുു.എ
നുുാലംുോരയുങുുൾുുഒരികുുലംുഎ
ളുപുുമായിരുനുുിലുു.2007ൽുുവളതര
കുുുറചു്ുകരർുുകു്ുമാപതുമാണുമണപുുു
റതതുുകുുുറിചുു്കേടുുറിവുണുുായിരു
നുുത.ുമുലധനവിരണിയിൽുുകുറ
ചുുുകരർുു മാപതുമാണു സവുർുുണവാ
യരുതയകുുുറിചുു് പശുദുുിചുുിരുനുുത.ു
എങുുതനയാണുഇതുവതരഅപതു
യതുുകുനുുുംൈഹുമാനമിലുുാതിരു
നുുഒരുൈിസിനസ്പരുപേുിയതരതടുു
നുു് മുലധനവിരണിയുതെ പശുദുു
രിെിചുുുരറുുിയത?ു അതു ഇനുുുയൻുു
ൈിസനസ്കോേതുുിനുരേർുുനുുു
നൽുുേിയതു കേരളതുുിതല ഈ 
പൈുാൻുുഡാണ.ു
1998ൽുു സിആർുുൈി അഴിമതി
തയതുുുെർുുനു്ുവായരുാതെരുകുും
അനുഭവതപുുടുുകപുുൾുുപരുതിസനുുി
യിൽുുനിനുുുംപുറതുുുേെകുുാനു
ളുുഒരുമാർുുഗുുംസവുർുുണവായരുാരം

ഗകതുുകുു് േെകുുലാതണനുു് നനുു
കുമാർുു തിരിചുുറിഞുുു. അകനുുവ
തരസവുർുുണവായരുരംഗംരണയ
കപുൈാകുുർുുമാരംുവടുുിപുുലിശകുുാരംു
മാപതുംബേോരയും തെയതുിരുനുു
കമഖലയായിരുനുുു.ഇവികെകുുുളുു
മണപുുുറതുുിതുുുരംഗപരുകവശംവ
ലിതോരു മാറുുതുുിനു േളതൊരു
കുുി.സാകങുുതിേവിദയുയംു,പുതുമ
േളംുആധുനിേമാതനജുതമു്ുുശീ
ലങുുളംുസവുർുുണപുുണയരംഗകതുു
കു്ുതൊണുുുവനുുകൊതെഈരംഗ
തുുിതുുുമുഖംമാറുുാൻുുതുെങുുി.
മണപുുുറംകൊർുുൈാങുുിംങുബശ
ലിയിലുളുുപുുാറു്ുകോറംഅതിതുുു
ശാഖശംുഖലേൾുുകു്ുകവണുുികനര
തതുുകുുുടുുിസവുീേരിചുുേമുുനിയാ
ണ.ു ൈാങുുിംങു കമഖലയിലലുുാതത
സവുർുുണവായരുാരംഗതു്ുതറഡിതമ
യഡുു കോഫറുുു്തവയറുേൾുു ഇലുുാ
യിരുനുുു .ഇകപുുൾുുമണപുുുറതുുി
തുുു സാകങുുതിേകുുുതിപുു് അതി
തുുു തനതായ േരുതുുാണ.ു സാ
കങുുതിേവിദയുയകുുുായുളുു മുത
ൽുുമുെകുു് രലതരതുുിലംു ഗുണം
തെയതു.ുസവുർുുണവായരുഅനുവ
ദികുുുനുുതിതലോലതാമസംഒഴി
വാകുുാൻുുസാധിചുുതുഇതിതുുുഒരു
പരുധാനകനടുുമാണ.ുഅതുവഴിയാ
ണുൈിസിനസ്കുടുതൽുുപരുകദശ
ങുുളികലകുു് തൊെിയിെയിൽുു വള
ർുുതുുാൻുുേഴിഞുുത.ു
സവുർുുണവായരു കുതറകുുാലമാ
യി ഒരുകോതലയാണു കോയി
തകുുണുുിരുനുുത.ുഇതിൽുുഅൽപുും
പുതുമേൾുു നെപുുാകുുി. ഉയർുുനുു
വായരുാതുേഅനുവദിചുുതംു ഇ
കദുുഹമാണ.ു ദിവസപുുലിശ േണ
കുുാകുുുനുുരീതിതൊണുുുവനുുതംു
മണപുുുറംതതനുുയാണുഇതുവഴി
വായരുകുുാരനുസവുർുുണവായരുഎ
ളുപുുതുുിൽുു അതികവഗം ലഭയുമാ
കംു.
പഹുസവുോലസവുർുുണവായരുനെ
പുുാകുുിയതംുമണപുുുറമാണ.ുകനര
തതുുഒരുവർുുഷതതുുരലിശേണ
കുുാകുുിയാണുവായരുനൽുുേിയി
രുനുുത.ുരലിശയംുമുതലംുഒരുമി
ചുു്േണകുുാകുുിതെറിയതവണേ
ളാകുുിമെകുുിനൽുുോവുനുുസംവി
ധാനവംുനെപുുാകുുി. 2013ൽുു സവു
ർുുണവിലയിൽുുവലിയമാറുുംവനുുു.
അകപുുൾുുരണയംതവചുുസവുർുുണ
തുുിനുആവശയുകുുാരിലുുാതായതംു
േമുുനിയുതെലാഭതതുുൈാധിചുുു.
അകപുുഴാണുമുനുുുമാസം,ആറു
മാസം തുെങുുി പഹുസവുോല സവു
ർുുണവായരു മണപുുുറംആരംഭിചുു
ത.ുഇകപുുഴംുമണപുുുറതുുിതുുുസവു
ർുുണവായരുാരടുുിേകോകുുിയാൽുു
അധിേവംുഇതുുരം പഹുസവുോല
വായരുേളാണ.ുഇകൊതെസവുർുുണ
വിലയിതലൊഞുുാടുും സവുർുുണവാ
യരുാരംഗതതുുൈാധികുുിതലുുനുുും
വനുുു.

മണപുുുറം 2015ൽുു ഓ
ൺുുബലൻുു കോൾുുഡുകോൺുു
നെപുുാകുുി.െിലപരുാഥമിേനെ
രെിപേുമങുുൾുുപുർുുതുുിയാകുുി
കുുഴിഞുുാൽുുഒരുേസുുുുമർുുകുു്
കോേതുുിതുുുഏതുകൊണി
ലിരുനുുുആഴെുയിൽുുഏഴുദി
വസവംുഏതുകനരതുുുംവാ
യരുതയടുകുുാം.വായരുാതുേ
ഉെതന ഉരകോകുുാവിതുുു
ൈാങുു് അകുുൗണുുിൽുു എ

തുുും.

വികേശവായപുകളുു
ൈാങുുിങുഇതരധനോരയുസുുാ
രനങുുതളസംൈനുുിചുുിെകതുുളം
തൊണുുുറുേളിൽുുഫണുു്സവുരുരി
കുുുേതയനുുതുവലിയതവലുുുവിളി
യായിരുനുുു. എൻുുൈിഎഫസുിേ
ൾുുകുു്വായരുനൽുുോൻുുൈാങുുുേ
ളംുതാതരുരയുംോടുുിയിലുു.സവുർുുണ
വായരുരംഗകതുുകുുുളുു മണപുുുറ
തുുിതുുുപരുകവശനംഒരുൈിസിന
സ്മാതുേതയനുുനിലയിൽുുകുറുുമ
റുുതുമലുുായിരുനുുു.ആദയുനാളുേളി
ൽുുവളർുുചുുസാവധാനമായിരുനുുു.
തോതുകമഖലൈാങുുുേതളഒഴിചുുു
നിർുുതുുി,അസാധാരണമായെില
വഴിേളിലുതെനികകുുരംസമാഹ
രികുുാനായകൊതെോരയുങുുൾുുമാ
റിമറിഞുുു.
ഐസിഐസിഐൈാങുു്വഴി
തസേയുുരിറുുിയായംുഅബസൻുുതമ
ു്ുുമാർുുഗതുുിലുതെയംുഫിനാൻുുസ്
സംഘെിപുുിചുു ആദയു സവുർുുണവാ
യരു േമുുനിയായിരുനുുു മണപുുു
റം.ഈസംവിധാനതുുിതുുുഭാഗ
മായിഐസിഐസിഐൈാങുുു
േളിതലകോബുകുുുേളിൽുുമണപുുു
റതുുിനുസവുർുുണവായരുതുേനി
കകുുരികകുുണുുതായിവനുുു.ഇതുഒ
കനുുരകടുുവർുുഷങുുളിൽുുനനുുാ
യിഫലംതെയതു.ുമണപുുുറംവള
ർുുചുുയുതെ രാതയികലകുു് വനുുു.
ഈവിജയതുുിതുുുആതുുവിശവുാ
സതുുിൽുുേമുുനികുടുതൽുുശാഖ
േൾുുതുറകുുാൻുുതീരുമാനിചുുു.ഇ
തിനിെയിൽുു െിലബുദുുിമുടുുുേൾുു
വനുുു,രതകുുഅവിതെയംുഎതുുി
തപുരാഫഷണലിസംതൊണുുുളുുര
കുു.
തെമാസക്ുഎനുുസിംഗപുുുർുുആ
സുുാനമായുളുുവികദശരാജയുങുുളി
ൽുുരണംമുെകുുുനുുനികകുുരഫ
ണുു്ഇനുുുയയിതലധനോരയുകമഖല
യികലകു്ുകുെിചുവടുതവകുുാൻുുത
യാറാകുനുു ോലമായിരികുുുനുുു.
ആസമയതുു്എൻുുൈിഎഫസുിേ
ളുതെഒരുസകമുുളനതുുിൽുുരതങുുടു
കുുാൻുു നനുുകുമാർുുസിംഗപുുുരിൽുു
എതുുിയിരുനുുു. സവുർുുണവായരു
തയകുുുറിചുു് അകദുുഹം സംസാരി
കുുുനുുതുകേടു്ുആകുഷുുരായതെമാ
സക്ുമണപുുുറതുുിൽുുനികകുുരമിറ
കുുാൻുുതാതരുരയുമാതണനുുോരയും
അറിയിചുുു.അവരുതെഇനുുുയയിതല
േമുുനിയായഫുളുുർുുടുുനിലുതെവാ
യരുനൽുുോതമനുു്സമുുതികുുുേ
യംുതെയതു.ുതെമാസക്ുവനുുകൊ
തെമറു്ുഅനുുാരാഷ്പെുേമുുനിേളംു
വായരുേളുമായിഎതുുി.
വികദശ നികകുുരസുുാരനങുു
ളിൽുു നിനുുും (എഫുഐഐ) നി
കകുുരംആേർുുഷികുുുനുു കേരള
തുുിതല ആദയു എൻുുൈിഎഫസുി

യായിമണപുുുറംമാറി.തസേവുോ
രിറുുൽുുഹഡസുഇേവുിറുുികോ
ൾുുഡിങുമായി കെർുുനുു് 70
കൊെിനികകുുരിചുുകൊതെ
യാണുോരയുങുുൾുുമാറിമ
റിഞുുത.ു അതിനുകശ
ഷം, േമുുനികുു് തുെ
ർുുചുുയായിവികദശനി
കകുുരം ലഭികുുാ
ൻുു തുെങുുി.
ആ

ഷക്ൊർുു ആൽുുതേമിയുതെ കനതു
തവുതുുിൽുു 2008ൽുു രണുുാംവടുുനി
കകുുരംഎതുുി.ഇകുുുറി108കൊ
െിയുതെ നികകുുരമാണു ലഭിചുുത.ു
2010ൽുുരണു്ുേയുുഐരിയായിലഭി
ചുുതു1245കൊെിരുരയാണ.ുകേര
ളംആസുുാനമായുളുു ഒരു േമുു
നികുുും ഇപതുയംു വലിയ വികദശ
നികകുുരംലഭിചുുിടുുിലുു.

വായപുവിപണി
മാറുുിമറിചുുപപുചാരണം
സവുോരയുവയുകുുിേളിൽുു ഇപതു
യകുുുധിേം സവുർുുണമുണുുായിടുുു
കോലംു ഇനുുും സവുർുുണവായരു
ൈിസിനസ്സാധയുമായപതുയംുവള
ർുുനുുിടുുിലുു.സവുനുുംസവുർണംരണ
യം തവകുുുനുുതു കൊശമാതണനുു
ധാരണജനങുുളിലുണു്ു.ഇതുമാറുുി
മറിചുുു എനുുതാണു മണപുുുറതുുി
തുുുവിജയവംു.വീടുുിൽുുസവുർുുണംവ
ചുുിതടുുനുുിനുഎനുുരരസയുംഇനുുുയ
േീഴെകുുി.
താരങുുളുൾുുതപുുതെ പരുശസത്
തരപൈുാൻുുഡുഅംൈാസഡർുുമാരാ
യിനിയമികുുുേയംുതെയതു.ുഅ
വർുു സവുനുും ഭാഷയിൽുു നാടുുുോ
കോടുസവുർുുണവായരുതയകുുുറിചുു്
രറഞുുു.ഏതതങുുിലംുഒരുതാര
തുതു ഉരകോഗിചുു് കദശീയ തല
തുുിൽുുരരസയുംതെയുുുനുുതിനുര
േരംമണപുുുറം2010ൽുുഒരുരിെി
താരങുുതളഉരകോഗിചുു്അതാതു
പരുകദശങുുളിൽുു രരസയുപരുൊര
ണംആരംഭിചുുു.അകുുയകുുമാർുു,
കൊഹൻുുലാൽുു, മിഥുൻുു െപേുവ
ർുുതുുി,വിപേും,തവങുുകെഷ,്പുനീതു
രാജകുുമാർുു,അങുുതനവിവിധപരു
കദശങുുളിൽുു കവരുേളുളുുസുപുു
ർുുതാരങുുതളഉരകോഗിചുുു.കേരള
തുുിനുകൊഹൻുുലാലായിരുതനുുങുുി
ൽുു,ഹിനുുിസംസാരികുുുനുുവരുതെ
കമഖലയിൽുുഅകുുയകുുമാറംുത
മിഴനുാടുുിൽുു വിപേുമംു ആപുനുുയി
ലംു തതലുങുുാനയിലംു തവങുുകെ
ഷംു ൈംഗാളിൽുു മിഥുൻുു െപേുവ
ർുുതുുിയംു മണപുുുറതുുിതുുു രര
സയുതുുിതുുുമുഖമായിമാറി.ഏേ

കദശം100കൊെിരുരയിലധിേമാ
ണുതെലവഴിചുുത.ുമണപുുുറതതുുഒ
രുകദശീയപൈുാൻുുഡായിഅംഗീേ
രികുുാനംുസവുർുുണവായരുൈിസി
നസ്വളരാനംുഇതുസഹായേര
മായി.

പപുധാനകാലുുവയപുുുുകളുു
1992:തുശുർുുആസുുാനമായിമ
ണപുുുറംഫിനാൻുുസ്ലിമിറുുഡു(എം
എഫഎുൽുു)രുരീേരിചുുു.
1995: രബുുികു ഇഷയുു നെതുുു
നുുു.
1996:തോതുജനങുുളിൽുുനിനു്ു
രരിധിയിലുുാതതനികകുുരം സവുീ
േരികുുാൻ ആർുുൈിഐ അനുമ
തികനടുനുുകേരളംആസുുാനമാ
യുളുുആദയുഎൻുുൈിഎഫസുിയാ
കുനുുു.
1998:സവുർുുണപുുണയവായരുയി
ൽുുകുടുതൽുുപശുദുുയുനുുി.
2005:ആദയുമായിഇൻുുസുുുുിറുുുയുഷ
ണൽുുഫണുുിങുസവുീേരികുുുനുുു.
2006:സിംഗപുുുർുുസർുുകുുാർുുഉെമ
സുുതയിലുളുു  ഇൻുുതവസുു്ുുതമുു്ു
ഫണുു്ഫുളുുർുുടുുൺുു ഇനുുുയ/ തെതമ
തസകുഎനുുിവനികകുുരംനെതുുു
നുുു.
2007: തസേവുയ ോപുുിറുുൽുു ഹ
ഡസുൺുുഇേവുിറുുികോൾുുഡിങസു്
എനുുിവിെങുുളിൽുുനിനു്ുഫണു്ുകന
െി കേരളതുുിതലവികദശനികകുു
രം ആേർുുഷികുുുനുു ആദയു എ
ൻുുൈിഎഫസുിയാകുനുുു.
2014: കോം ഫിനാൻുുസ് രംഗ
കതുുകു്ുേെകുുുനുുു.
2015:തെബനുുആസുുാനമായു
ളുു ആശിർുുവാദു ബമകപുോഫിനാ
ൻുുസിതന ഏതറുുടുതുു് പരുവർുുതുു
നംവിപുലമാകുുുനുുു.

വി.പി. നന്്കമ്ാർ

വാറന്്്ികാലാവധി
ഉയർത്്ി

കൊബേല
കമ്്നികൾ

മംുബൈ: തമബൈൽ നിർമാ
താകുുളായസാംസങ,ുഒകപു,ുവ
ൺപുുസ്തുെങുുിയവർകോണു
േളുതെവാറുുുിോലാവധിഉയ
ർതുുി. മാർചുു് 20നംു ഏപരുിൽ
30നുമിെയിൽ വാറുുുി അവ
സാനികുുുനുുഉതരുനുുങുുൾകു്ു
2020തമയു31വതരയാണുസാം
സങുവാറുുുിനീടുുിയിരികുുുനുു
ത.ുമാർചു്ുഒനുുിനംുതമയു30നംു
ഇെയിൽ വാറുുുി അവസാനി
കുുുനുുഉതരുനുുങുുൾകുു്തമയു
31വതരവൺപുുസ്സമയംഅ
നുവദിചുുു.ഒകപുുഉരകോകുുാ
കുുൾകുു്ഓൺബലൻറിപുുയർ
സർവീസാണു ഒരുകുുിയത.ു ഇ
തിൽശരിയാോതുുവർകുു്കു
ടുതൽസമയവംുഅനുവദിചുുു
നൽകംു.

മ്റകഷ്
അംോനിയ്കെ

ആസത്ിയികലഇെിവ:്
2282റോെിര്പ

മംുബൈ: രാജയുതതുു ഏറുുവംു
വലിയസമുുനുുനായമുകേഷ്
അംൈാനിയുതെആസത്ിയിൽ
രണുുുമാസംതൊണു്ുഇെിവുണുുാ
യതു28ശതമാനം.അതായതു
മാർചുു്31തലേണകുുുപരുോരം
തൊതുുംആസത്ി2281കൊെി
രുര (300 മിലയുൺ യുഎസ്
കോളർ)കുറഞു്ു48ൈിലയുൺ
യുഎസ്കോളറായി.
റിലയൻസ് ഇൻഡസപ്െുീസി
തുുു തെയർമാനംു മാതനജിങു
ഡയറകറുുുറുമായമുകേഷ്അം
ൈാനിയുതെ സവുതുുിൽ ഇപതു
യംുഇെിവുണുുാോനുണുുായോ
രണംഓഹരിവിലകുതുുതന
ഇെിഞുുതാണ.ു
ഹുറുൺകലുുൈൽസമുുനുു
രടുുിേയിതലആകോളറാങുുിങി
ൽ എടുുാം സഥാനതുുുനിനുു്
17ാം സുുാനകതുുയകുുു് അകദുു
ഹംരിനുുളുുതപുുടുുു.ആസത്ിയി
ൽവൻകുറവുവനുുമതറുുരുഇ
നുുുയൻ വയുവസായിയാണു ഗൗ
തംഅദാനി.ആറുൈിലയുൺയു
എസ് കോളറാണു അകദുുഹ
തുുിതുുുസമുുാദയുതുുിൽനിനുു്
നഷുുമായത.ുഇതുതൊതുുംആ
സത്ിയുതെ 37ശതമാനകുതു
ളം വരംു. എചുു്സിഎൽ തെ
കകുോളജീസിതുുു ശിവു നാൊ
റിനുഅഞുു്ൈിലയുൺയുഎസ്
കോളർ (26%) നഷുുമുണുുായി.
ൈാങുുർഉദയുതൊടുുേിനാേതടുു
4ൈിലയുൺയുഎസ്കോളറംു
(28ശതമാനം)കുറവുണുുായി കകാററാണക്്ാലത്്്ശമ്്ളവർധന

നല്്കിറോേികെമ്്ണ്്്ർ്്
കായല്്മത്്്യലഭയ്ത

ക്റഞ്്്
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മീന്്പിടിക്്ാന്്ക്ട്മതി,
ലോക്്്ഡൗണില്്വീഴില്്
നാടുുിൽുുപരുദേശങുുളിനലരാ

ടതുുും, ജലനിരപുു് കുറ
ഞുുനചറിയദോടുകളിലംുഇദപുു
ൾുുചുണുുയംുഒറുുാൽുുകുടുമാണുതാ
രം.മീൻുുരിടിതുുനോഴിലാളികളംു
സേുയം നിയപനുുുണതുുിൽുു ആയ
ദോനടകുറുുിയറുുുദോയമീൻുുരിടി
തുു ഉരകരണങുുളാണു വീ
ണുുുംകളംരിടിചുുിരികുുുനുുത.ു
വീശുവലയകുുു് പുറനമ രല
തുമായികറികുുുളുുവകദത
ടിആളുകൾുുരംഗതു്ു.

രരസഹായമിലുുാനതമീൻുു
രിടികുുാവുനുു"കുതുുുട'ുഅ
ലുുങുുിൽുുഒറുുാൽുുഇതിൽുുപരുധാ
നമാണ.ു മുളയംു കവുങുുിൻുു
തടിയംുഉരദൊഗിചുുുനിർുുമി
നചുുടുകുുുനുുഒറുുാൽുുദോയകാ
ലതുു് വലിയ ദോതിൽുു ഉര
ദൊഗിചുുുവനുുതാണ.ുഎളുപുുതുുി
ൽുുമീനിനനകുടുകുുാവുനുുഉരകര
ണങുുൾുു രലതംു വനുുദോനട കു
തുുുടു "ഒതുകുുനപുുടുുു'. ദൊകഡുൗ
ണിൽുുമീൻുുകിടുുാതായദോനടരല
രംു കുതുുുടു തപുുിപുുിടിനചുുടുതുുു
പുഴയിലംുദോടുകളിലംുഇറങുുി

തുുുടങുുി.സേുനുുംആവശയുംനിർുുവ
ഹികുുാൻുുദവണുുിമാപതുമാണിത.ു

ദവനൽുുകടുതുുദോനടപുഴയി
ൽുുജലനിരപു്ുകുറഞുുിടുുുണു്ു.ദോ
ടുകളിലാനണങുുിൽുുവലിയദോതി
ൽുുനവളുുംഇറങുുിയിടുുുണു്ു.കുതുുു
ടുഉരദൊഗിചുുുളുുമീൻുുരിടിതുും

പരുധാനമായംു ദോടുകളിലാണ.ു
വീടുുാവശയുതുുിനുളുുവകകുതുുുടു
കാർുുകുുുകിടുുുനുുുണു്ു.ചുണുുഇടാൻുു
വരുനുുവരംുധാരാളമുണുു്.പുഴക
ളിൽുു രാലങുുളുനട തുണുകളുനട
രരിസരതുുാണുചുണുുകുുാർുു,കുടു
കാർുുരാടതുുുംദചറിലംു

കോട്്യത്്ിന്
കേണംഏത്്യക്്്
ചോകഡുൗൺുു കാലതുു്

ഏതുുകുുായയകുുുു
പരുിയം.രാകംനചയതുഭകുുുയസാധ

നങുുൾുു നൽുുകാൻുു രാടിനലുുനുു നി
ർുുദേശമുളുുതിനാൽുുദോടുുലുകൾുുതുറകുുു

നുുിലുു.വിശകുുുനുുവർുുകുുുരിനനുുആപശുയംരഴു
തുുഏതുുകുുായയാണ.ുകടകളിൽുുഎതുുകുുായവി
ൽപുുനകുടി.ദോടുുങുുളിൽുുനിനുുുവിളവുപരുായമാകു
നുുതിനംു മുൻുുദര കുല നവടുുി മാർുുകുുറുുുകളിൽുു എ
തുുികുുുകയാണുകർുുഷകർുു.രനകുുവയനാട,ുതശു
ർ,അങുുമാലിതുടങുുികുഷിഏനറയുളുുഭാഗങുുളിൽുു
നിനുു്കുടുതൽുുകുലഎതുുികുുാൻുുസാധികുുാതുു

തിനാൽുു മധയുതിരുവിതാം
കുറിൽുുവിലകുടുനുുുമുണു്ു.

ഏതുുവാഴകുുുഷിയുളുുദോ
ടുുയംജിലുുയിനലപരുധാനസുുലങുുളി
നൊനുുാണുപുതുുൻുുകായൽുു.900ഏ
കുുർുുസുുലതുുാണുകുഷി.10ഏകുുറി
നുദമനലയാണുഓദോകർുുഷകനംുകുഷി
യിറകുുിയത.ുരലഘടുുങുുളായികുലനവടുുി
വിൽപുുനനടതുുകുുവിധമാണുവാഴനടുുത.ുക
ർുുഷകർുുകുലദനരിടുുുകടകളിൽുുനൽുുകുനുുു
ണു്ു.കുറുപുുുനുുറ,ദോടുുയംമാർുുകുുറുുുകളിലംുവി
ൽപുുനതകുതിയാണ.ു

റാപ്്ിഡ്കിറ്്്എത്്ിച്്
സ്പ്്ര്്സ്്്്ാര്്ആനന്്്
ലൊവിഡുകാലതു്ുരതുു

നംതിടുുകുുാർുുകു്ു പു
തിനൊരുസുപുുർുുതാരമുണു്ു.മഹാ
മാരിദവഗതുുിൽുുതിരിചുുറിയാനുളുു
റാപുുിഡുനടസുുുുിനുളുുകിറുുുകൾുുദൊ
കഡുൗൺുുകാലതുുുംഒടുുുംവവകാ
നതസംസുുാനതു്ുഎതുുികുുാൻുുപരു
യതുനിചുു വരലറു്ു ആനനു്ു ദോഹ
ൻുുരാജ.ു

രതുുനംതിടുുഡിസിസിമുൻുുപരു
സിഡു്ുുരി.ദോഹൻുുരാജിനുുുമക
നാണുആനനു്ു. റാപുുിഡുനടസു്ുുുനട
തുുാൻുുദകരളതുുിനുഐസിഎംആ
ർുുകഴിഞുുാഴചുഅനുമതിനൽുുകിയി
രുനുുു.പുനണവമലാബിൽുുഉതരുാ
േിപുുിചുു3000കിറുുുകൾുുലഭയുമാകുുാൻുു
ശശിതരുർുുഎംരിയുനടഫണുുിൽുുനി
നു്ു57ലകുുംരുരനൽുുകി.

ലാബിൽുു1000കിറുുുകൾുുതയാറാ
യതുഅറിഞുുദപുുൾുുദൊകഡുൗൺുു
കാരണം എങുുനന എതുുികുുുനമ
നു്ുഅറിയാനതതരുർുുവിഷമിചുുു.അ
വിനടയാണുആനനു്ുദകരളതുുിനുുു
ഹീദോ ആയത.ു പരുദതുയക വിമാന
തുുിൽുു എതുുികുുാൻുു ആദൊചിചുു
ദപുുൾുു15ലകുുംരുരനചലവുവരു
നമനു്ു മനസിലായ ശശി തരുർുു ത
നുുുപരുയാസംവരലറു്ുആനനു്ുദോ
ഹൻുുരാജുമായിരങുുുവചുുു.

പരുഫഷനൽുുദോൺുുപഗുസിനുുു
ജിലുുാപരുസിഡുുുാണുആനനു്ുതരുർുു
ദേശീയപരുസിഡനുുുും.ആരരിചയ
മാണുനിദൊഗംആനനുുിൽുുഎതുുി
ചുുത.ുഅങുുനനപുനണയിൽുുനിനു്ു
കിറുുുകൾുു എതുുികുുാനുളുു ഉതുുര
വാേിതുുംആനനു്ുഏനറുുടുതുുു.മംു

വബ, സിംഗപുുുർുു,
ദോദകുുങു്ുതുടങുുിയ
സുുലങുുളിലുളുു സഹ
പരുവർുുതുുകരായവരല
റുുുമാരുമായംുവിമാനകമുു
നികളുമായംുആനനു്ുബ
നുുനപുുടുുു.ഒരുചരകുുുവി
മാനം േകുുിദണനുുുയയി
ദലകുുുളുുതായി അറി
ഞുുു.

അതിൽുു ദോഴിദകുുടിനു ബു
കു്ുനചയതു.ു

പുണയിനലവമലാബിൽുുനി
നു്ുദോഡുമാർുുഗമാണുമംുവബവി
മാനതുുാവളതുുിൽുുഎതുുിചുുത.ുമംു
വബനോലീസിനുുു പരുദതുയകഅ
നുമതിഇതിനായിവാങുുിയിരുനുുു.
ദോവിഡു മരണം സംഭവിചുു  മംു
വബധാരാവിയിൽുുഎതുുിയദപുു
ൾരുലയിടതുുുംനോലീസ്വാഹനം
തടഞുുു.ദൊകഡുൗൺുുകർുുശനമാ
യതിനാൽുുഒരുവണുുിവിടാനതകർുുശ
നനിയപനുുുണതുുിലായിരുനുുുനോ
ലീസ്എനു്ുആനനു്ുഓർുുകുുുനുുു.അ
നുമതികാണിചു്ുഎലുുായിടതുുുനി
നുുുംകടനുുുദോയി.

മംുവബയിൽുുനിനു്ുസ്വരസ്
എകുസപ്രുസ്കാർുുദോവിമാനതുുി
ലാണു ദോഴിദകുുടു എതുുിചുുത.ു
ഈ വിമാനം അലുുാനത ദവനറ ഒ
നുുുംദകരളതുുിദലകു്ുഅടുതുുേിവ
സങുുളിൽുുഒനുുുംഇലുുായിരുനുുു.അ
ടുതുു2000കിറുുുകൾുുകുടിഇദതരീ
തിയിൽുുസംസുുാനതു്ുഎതുുികുുു
നുുതിനുളുുരരിപശുമതുുിലാണുആ
നനുുുംതരുരംു. പചുുമുനുുിരിയുനടപുളിയംുഇളംമധുരവംുമതുുിയു

നടസേുാദംുദതങുുാരാലിനുുുരുചിയംുദചർനുു്
നനലുുരുവയുതയുസത്മായവിഭവമാണുഇത.ുദോളിയു
നടസേുാേിദോടുദചർനു്ുനിൽകുുുനമങുുിലംുഅതി
ദനകുുാൾഅടിനോളി.

ദചരുവകൾ-
മതുുി-അരകിദൊ(കഴുകിവുതുുിയാകുുി

തലകളഞുുത,ുകലുുുപുുുംനചറുനാരങുുാനീരംു
മഞുുൾനോടിയംുഇടുുുനനുുായിതിരുമുുി10
മിനിറു്ുമാറുുിവചുുദശഷംകഴുകിയാൽമതുുിയുനട
ഉളുപുു് മണം മാറുകയംു നനുുായി വുതുുിയാവുക
യംുനചയുുും)

അധികംമധുരമിലുുാതുുപുളിയുളുുരചുുനിറമുളുുമു
നുുിരി-കാൽകിദൊരണുുായിമുറിചുുതു(കുരുവിലുുാതുു
മുനുുിരിയാണുകുടുതൽനലുുത,ുകുരുഉളുുതാനണങുുി
ലംുകുരുമാറുുണം)

രചുുമുളകുചതചുുതു-ഒനുുരദടബിൾസപ്ുൺ(എരിവു
അനുസരിചുുുഎടുകുുുക,കാനുുാരിമുളകാണുഏറുുവംു
നലുുതംുസേുാദംു)

ഇഞുുിചതചുുതു-ഒരുദടബിൾസപ്ുൺ
കറിദവപുുില-ആവശയുതുുിനു
രചുുമുളകുരണുുായികീറിയതു-5എണുും
സവാള-ഒനരണുുതുുിനുുുരകുതി(അൽപുുംകനതുുി

ൽനീളതുുിൽഅരിഞുുത)ു
നചറിയുളുുിചതചുുതു-ഒനുുരദടബിൾസപ്ുൺ
നചറിയുളുുിവടുുതുുിൽകനംകുറചുുുഅരിഞുുതു-ഒ

രുദടബിൾസപ്ുൺ
ദതങുുയുനടരണുുാംരാൽ-(ഏകദേശംരണുുുകപുു്

രാൽ,ഇതിൽഅരദടബിൾസപ്ുൺദോൺഫളുവർ
ദചർതു്ുകലകുുിവയകുുുുക)

ദതങുുയുനടഒനുുാംരാൽ-അരകപു്ു
കുരുമുളകുനോടിചുുതു-കുറചു്ു
നവളിനചുുണുു-ആവശയുതുുിനു
തകുുാളി-1എണുും(കഷണങുുളാകുുിയത)ു
ഉലുവ-ഒരുടീസപ്ുൺ
മഞുുൾനോടി-അരടീസപ്ുൺ

തയാറാക്്്ന്്വിധം
ഒരുമൺചടുുിനയടുതു്ുഅതിദലകുുുഇഞുുിചതചുുത,ു

ഒരുരിടികറിദവപുുിലവകനോണുുുകീറിയത,ുനചറിയു
ളുുിചതചുുത,ുസവാളനീളതുുിൽഅരിഞുുത,ുരചുുമുള
കുചതചുുത,ുആവശയുതുുിനുഉപു്ു,മഞുുൾനോടി,ഒരുദട
ബിൾസപ്ുൺനവളിനചുുണുുഎനുുിവദചർതു്ുനനുുായി
വകനോണുു് തിരുമുുി ദൊജിപുുികുുുക. ഇതിദലകുു് ര
ണുുായിമുറിചുുുവചുുിരികുുുനുുരചുുമുനുുിരിയംുകഴുകിവു
തുുിയാകുുിയമതുുിയംുദചർതു്ുവകനോണു്ുവീണുുും
ഒനു്ുദൊജിപുുിചുുു15മിനിറു്ുമാറുുിവയകുുുുക.ഇതിദലകു്ു
ദതങുുയുനടരണുുാംരാൽഒഴിചു്ു(മീനംുമറുുുദചരുവകക
ളംുഒനു്ുമുങുുികിടകുുാൻഅളവിൽഒഴികുുുക)ഒനു്ുഇ

ള
കുുി ചടുുി
ഒനു്ുചുറുുിചുുുഅടു
പുുതുു് വയുകുുുക. നനുുായി തിള വരു
ദുപുൾതീകുറചുുുവചുു്20മിനിറുു്ദനരം
ദവവികുുുക.ചടുുിമുടിവയദുകുുണുുതിലുു.
എരിവുകുറവായിദോനുുിയാൽകുരു
മുളകുനോടിചുുതുദചർകുുാംപുളികുറ
വായിദോനുുിയാൽഅൽപുുംവിനാഗി
രിദചർകുുാംഒപുുംതകുുാളികുടിഇടുു്
ഇളകുുുക.എലുുാംദചർതുുദശഷംഒ
നുു് കുടി ചുറുുിചുുു നചറിയ തീയിൽ
അഞുുുമിനിറുു്കുടിദവവികുുുക.ചാ
റുനനുുായിവറുുിമീൻമുകളിൽകാ
ണുനുു രരുവം ആകുദുപുൾ ദത
ങുുയുനടഒനുുാംരാൽഒഴിചുു്നനുുാ
യി ചുറുുിചുുു ദൊജിപുുികുുുക, ദശ
ഷം മീഡിയം തീയിൽ ഒനുു് ചുടാ
യി ആവി വരുദുപുൾ തീ ഓഫു
നചയതുുഅടുപുുിൽനിനുുുംമാറുുി
വയുകുുുക.

ഒരു നചറിയ ചീനചുുടുുി ചുടാ
കുുിഒരുദടബിൾസപ്ുൺനവളി
നചുുണുുഒഴിചുു്ചുടാകുദുപുൾഉ
ലുവ ഇടുുു നോടുുിചുുു നചറിയു
ളുുിവടുുതുുിൽഅരിഞുുതുദച
ർതുു് പബുൗൺ ആകുനുുതു വ
നരവറുകുുുക,അതിദലകുുുക
റിദവപുുിലരണുുു തണുുുംരചുുമു
ളകുനനടുനകകീറിയതംുകുടി
ഇടുുു നനുുായി വറുതുുു വരു
ദുപുൾ കറിയിദലകുു് ഒഴിചുു്
സപ്ുൺനോണുു്ഒനുു്എലുുായിട
തുുുംആകുുിഅഞുുുമിനിറുു്മുടി
വയുകുുുക. അടിനോളി സേുാദുളുു
മതുുിരചുുമുനുുിരിയിടുുുവറുുിചുുതുനറ
ഡി.

മത്്ിപച്്മ്ന്്ിരിയിട്്്
വറ്്ിച്്ത്

ദോംകുകുുിങു
ബിനിെചദവസി്

ഇവിടെമനത്്്ിതിരക്്ിലാണ.്..
പി.ബി.ബിച്്്
ആലപുുുഴ: ദോവിഡു മുൻകരുതലുകൾ
കുുിടയിലംു ആലപുുുഴയിൽ നോയുതുുും
നനലു്ുസംഭരണവംുഅതിദവഗംപുദോഗ
മികുുുകയാണ.ു ഇതിനിനട സംസുുാന
നതുാുടുുാനകഐസദലഷൻവാർഡുകളംു
സൗകരയുങുുളുനമാരുകുുുനുുതിനായി 300
ഓളംഎൻജിനിയർമാർആയിരദതുുളം
ഓവർസീയർമാർതുടങുുിയവർരാരകലി
ലുുാനത കഷുുനപുുടുനുുു. ഒപുും പുതിനയാരു
നകാവിഡുദകസംുജിലുുയിൽറിദപുുർടു്ുനച
യതുദോനടദൊകു്ുഡൗണിലംുമീറുുിങുുുക
ളംുഉനുുതതലദൊഗങുുളുനമാനകുുയായി
വിപശുമമിലുുാതുു ഓടുുതുുിലാണു ആലപുുുഴ
യുനടചുമതലകുുാരനായമപനുുുിജി.സുധാ
കരൻ.

എനുുാൽ,സാമുഹികഅകലംരാലി
ചു്ുഎതുുാൻരറുുുനുുസുുലങുുളിൽദനരിനടുു
തുുി ദോരായമുകൾ രരിഹരികുുണനമ
നുുുംഇതുുരംഒരുസാഹചരയുതുുിൽജന
ങുുൾകു്ുനചയുുാൻകഴിയുനുുദസവനങുുൾ
നടതുുിനകുാുടുകുുുകനയനുുതാണുജനപരു
തിനിധിനയനുുനിലയിൽതനുുുകടനമനയ
നുുുംഅദദുുഹംഓർമിപുുികുുുനുുു.ജിലുുയിൽ
കനതുുജാപഗുതദൊനടയാണുപരുവർതുുന
ങുുൾമുദനുുടുുുദോകുനുുത.ുകുടുുനാടുനകാ
യതുുിനുരാകമായികുുഴിഞുുു.നനലു്ുഎടു

തുുിനലുുങുുിൽുുകുഷികുുാരുനടജീവിതംകഷുു
തുുിലാകംു.കുടാനതദകരളതുുിനുുുഭകുുുയ
സുരകുുനയയംുഅതുപരുതികുലമായിബാ
ധികുുും.അതുനകാണു്ുതനനുുആവശയുമാ
യ യപനുുുങുുളംു നതാഴിലാളികനളയുനമാ
നകുുവിവിധസുുലങുുളിൽനിനുുുംസംഘ
ടിപുുിചുുാണുനനലു്ുസംഭരണംനടകുുുനുുനത
നു്ുമപനുുുിനമനപുടാവാർതുുദൊടുരറഞുുു.

ദൊകുഡൗണായദോനടനകായതുുുി
നുളുുയപനുുുങുുൾകിടുുാനിലുുാതുുസുുിതി

യായിരുനുുു.എനുുാൽനനൽുുകുഷിദമഖല
കളിനലവിളനവടുപു്ുഅതയുാവശയുസർവീസ്
ആയിരരിഗണിചുുദോനടഇദപുുൾ300യ
പനുുുങുുൾഎതുുിചുുുനൽകിയിടുുുണു്ു.നമയു
15ആകുനുുദോനടരണു്ുലകുുംനമപടുികുട
ൺഅരിയാണുസംഭരികുുുനുുത.ുഇതുനച
റിയകാരയുമായികാണാനാവിലുു.കുഷി-സി
വിൽ സവലുുസ് വകുപു്ു മപനുുുിമാരുമായി
ആലപുുുഴയിൽ ഉനുുത തലദൊഗം ദചർ
നുുു.ഇദോനടാപുുംറവനയു-ുനരാലീസ്തുട

ങുുി വിവിധ വകുപുുുകളുനട നിയപനുുുണ
തുുിലാണു നനലു്ു സംഭരണം പുദോഗമി
കുുുനുുത.ുജിലുുയുനടചുമതലതനനുുഏൽ
പുുിചുുതുമുതൽഇനുുുവനരആലപുുുഴയിൽ
നിനുുാണുപരുവർതുുനങുുൾഏദോരിപുുി
കുുുനുുത.ുആദോഗയുവകുപു്ുഉദേുോഗസുുരു
മായംുജിലുുാകലകറുുുറുമായംുബനുുനപുുടു്ു
ആവശയുങുുളംുരരാതികളുനമലുുാംഅദനുേ
ഷിചു്ുഅവയകുു്ുരരിഹാരവംുകണുുാണുഓ
ദോേിവസവംു മുദനുുടുുുദോകുനുുത.ു
നരാതുമരാമതു്ുവകുപുുിൽേിവസവംുഅ
ഡീഷണൽുുചീഫുനസപകുടുുറിയുനടയംുചീഫു
എൻജിനീയറുനടയംുഅവദൊകനംനട
തുുിഐനൊദലഷൻുുവാർുുഡുതയാറാകുു
ൽുുപുദോഗതിവിലയിരുതുുിവരുനുുു.

ഏപരുിൽുു 1 വനര 14 ജിലുുകളിലായി
1,07,928നബഡിനുളുുസൗകരയുങുുൾുുക
നണുുതുുി. അതിൽുു ബാതു്ുറംു സൗകരയു
ദതുുടുകുടിയ77098നബഡുകളാണുഇ
ദപുുൾുുസജുുമാകുുിയിടുുുളുുത.ുആദോഗയുവ
കുപുുിനുുുനിർദേശംഅനുസരിചു്ുഎനുുി
നംുതയാറായിമപനുുുിയംുജീവനകുുാരംുഉ
ണു്ു.രജിസദ്പുടഷൻുുവകുപുുിനലദസവനങുു
ൾുുനിർുുതുുിനവചുുതുമുലംനോഴിലംുവരു
മാനവംു നഷുുനപുുടുു ആധാരനമഴുതു്ു,
സവ്പുകബ,ുനവണുുർുുദകുുമനിധിഅംഗങുു
ൾുുകുുുംദകുുമനിധിനരൻുുഷൻുുകാർുുകുുും

3000-രുരഇടകുുാ
ലാശേുാസംഅനുവേി
കുുുനുുദോനടാപുും വകു
പുുുമായിബനുുനപുുടുുദസവന
ങുുളിൽകഴിയാവുനുുപതുഇളവു
കളംു കാലാവധി നീടുുിനകാടുദകുു
ണുുവഅതുുരതുുിലംുരരിഗണിചുുിടുുു
ണു്ു.ബുധനാഴചുമപനുുുിസഭാദൊഗംകഴി
ഞുുാൽ വീണുുും ആലപുുുഴയിദലനകുു
തുുും. ആലപുുുഴയിൽ നിലവിൽ സമുഹ
വയുാരനതുുിനുുുസുചനകളിലുു.2ദരർമാ
പതുമാണുദോഗംസുുിരീകരിചു്ുചികിതുുയി
ലുളുുത.ുനിസാമുേീനിൽനിനനുുതുുിയ
ആൾകുുാണുഅവസാനമായിദോഗം
സുുിരീകരിചുുത.ുഞങുുനളലുുാംവളനര
കരുതദൊനടയാണുഓദോദകസു
കളംു സമീരികുുുനുുത.ു ജാപഗുത
ദൊനടജനങുുൾവീടുുിലിരുനുുാ
ൽ ഒരു രരിധിവനര ദോഗ
വയുാരനംനിയപനുുുിചു്ുനിർ
തുുാനാവംു. അതു
നകാണു്ുമപനുുുിഓർമി
പുുികുുുനുുു,ഭയമലുു
ജാപഗുതയാണു
ദവണുുത.ു

കലകറ്്്റേറ്്ിൽമനത്്്ിജി.സ്ധാകരന്്്റേത്തവ്ത്്ിൽവിവിധവക്പ്്്തലവന്്ാ
ര്മായിഅവറോകേറോഗംറേർന്്റപ്്ൾ.

ഇവിടെമനത്്്ിതിരക്്ിലാണ.്..

മാളികവീട്്ിൽപര്േതം!
നാട്്്കാർഭീതിയിൽ

ദോപരുാംകുടിയിനലവീടുുിനലഏകാനുുവാസകാലനതുുകുുുറിചു്ുദോ
മയുുരറഞുുുവരദവയാണുനാടിനനനടുകുുിയസംഭവതുുിദല

നകുുതുുിയത.ു
സംഗതിചുടുരിടികുുുനുുുഎനുുതുകുഞുുാപുുുവിനനഒദരസമയം
ഭീതിയംുകൗതുകവംുകീഴടകുുി.രലുുികൾസുുലംവിടുുുഎനുുറി

ഞുുദോനടനമുുുനടരലുുിയംുഎദുതുകണുുിടുു്കടുുിലിനടിയിദല
കു്ുചാടിദപുുയി.

നാടിനനനടുകുുിഎനുുതുമനുഷയുരുനടകാരയുമദലു?ു
ദോമയുുഅടുതുുഘടുുതുുിദലകു്ുകടനുുു-

"വീടിനുളുുിൽഒറുുയകുുുായദപുുൾഎനനുുസംബനുുിചുുി
ടദതുുളംവലുുാതുുവീർപുുുമുടുുലായി.ഒരുേിവസംവലയുമുു
മുുാചുുിയുനടമുറിയിദലകുു്നചനുുു.മുറിരഴയദോനല
യലുു.എലുുാംസുുാനംനതറുുികുുിടകുുുനുുു.പുസത്കങുു
ളംുമരുനുുുകുപുുികളുമിലുു.നോടിരിടിചുുുകിടകുുുക
യാണുമുറിയാനക.അലമാരരാതിതുറനുുുകിടകുുു
നുുു.ഞാൻഅതിനടുദതുുകുുുനചനുുു.നിറനയവ
ലയുമുുമുുാചുുിയുനടതുണികളാണ.ുനിറ
മുളുുഹൗസ്ദോടുുുകളാ
ണുവലയുമുുമുുാചുുിയുനട
സുുിരം ദവഷം. ഞാ
ൻ അതിനൊനനുു
ടുതുുു.നവറുനതഒ
നുുിടുുുദോകുുി.ഹാ
യ!ുനലുുരസം.എ
നനുുകുുാണാൻത
നനുുനലുുലുകു്ു.

അതംു ഇടുുു
നോണുുു മുറി
കുുുളുുിലാനക നട
നുുു. അദപുുഴാണു ദമശ
പുുുറതുു് വലയുമുുമുുാചുുിയു
നടകണുുടകാണുനുുത.ുഅ
തംു ഒനുുു വചുുു ദോകുുി.
കാഴചുുുകുു് എദുതു സംഭ
വിചുുദോനല.എനുുാലംു
നോളുുാം.നചറിയസാധ
നങുുനൊനകുു വലുതാ
യികുുാണാം. അനത
നുുായാലംുനനുുായി.

രിനുുീടുഇനോരുസുുിരംരരിരാടിയായി.രലരല
ഹൗസ്ദോടുുുകൾമാറിമാറിയിടുുു.മുറികുുുളുുിൽനട
കുുുനുുതിനുരകരംപുറദതുുകുുുംഒരുസർകുുീടുു്നട
തുുി.ദുനരനൊനുുുമലുു,വരാനുുയിലംുമറുുും.

ആവീടിനുുുഉടമഇദപുുൾഞാൻമാപതുമാണദലു.ു
അങുുനനഒരുവവകുദനുുരംവരാനുുയിൽനിൽകുുു

ദുപുഴാണുറബറുനവടുുുകാരൻമാതുുുണുുിരറമുുിലുനട
നടനുുുവനുുത.ുവരാനുുയിൽനിൽകുുുനുുഎനനുുഅവൻ
കണുുു.നരടുുുദോയദലുുഎനുു്
ഞാൻ വിചാരിചുുദതയുളുുു.
ഞാനാനണങുുിൽ ഹൗസ്
ദോടുുും കണുുടയംു വചുുിടുുു
ണു്ു.

അതാ......മാതുുുണുുിനി
ലവിളിദചുുണു്ുഒറുുദൊടുും.

ദേ!അവനനനുുിനാണു
എനനുുകുുണു്ുഓടിയത?ുസ
തയുതുുിൽ എനിനുകുനുുും
മനസിലായിലുു.

കുഞുുാപുുുഇദോനടവലുുാ
തുു വിഷമതുുിലായി. രാവം
ദോമയുുനയകണുുസുുിതികു്ുഇ
നിനാടുുുകാർനവറുനതവിടിലുു.
ദോലീസിനുരിടിചുുുനോടുകുുും.
പരുദതുയകിചു്ുദോറസുുുുുകാർഅറി
ഞുുുവനുുാൽരിനനുുരകുുയി
ലുു. വലുു കാടുുിലംു നോണുുുവി
ടംു.കാടുുിൽവിടാൻതരമിലുു.ര
ണു്ുഇനാംദരചുുിനയകനണുുതുുി
യദപുുൾ തിരുവനനുുപുരതുു്
കാഴചുുുബംഗുുാവിൽനോണുുുദോ
യതു രപതുതുുിനൊനകുു വാർതുു
വനുുതാനണനുു്അചുുൻരറഞുുു
ദകടുുിടുുുണുു്.രിനനുുങുുനനദോമയുു
രകുുനപുുടുുു?

കുഞുുാപുുുവിനുുു കണുുുകൾ വിടർനുുു.
ദോമയുുകഥയുനടവലുുമാകുസിദലകുു്കടകുുുക
യാണു-

"രണുുുേിവസംകഴിഞുുദപുുഴാണുനാടുുിലാനകഒരുവാർതുുരര
നുുത.ുവലയുമുുമുുാചുുിയുനടദപുരതംആവലിയമാളികവീടുുിൽഉനണുു

നുുവാർതുു!
(നാട്ഭീെിയ്ലെനിഴെിൽ-അത്നാലെ)

ഇന്്ലെലത്്ചോദയ്ത്്ിന്ഉത്്രം
അയച്്വരിൽലെലരലഞ്്ട്ത്്ത:്

AdhinathS.H
GEMSNewmillenniumschool,Dubai

കോദയ്ംഇതായിര്ന്്്:
ദിനോസറുകൾഎപതുകാലംജീവിചുുിരികുുും?

ഉത്്രം:ഏകദേശംമനുഷയുായുസിനുതുലയുംതനനുു
യാണ.ു70വർഷംജീവിചുുിരുനുുുഎനു്ുഗദവഷണങുുൾ.

ഇന്്തത്്കോദയ്ം:
ദിനോസറുകളുടെസിനിമടെടുതുു

പരുശസത്നോളിവുഡുസംവിധാെകൻആര?ു
ഉത്്രംഅയകക്്ണ്്വാട്്്സആ്പ്നമ്്ർ:

7034041234
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